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Visuotinas, Lygus, Tiesus 
ir Slaptas Balsavimas

ITALIJA TRAUKIASI 
IŠ TAUTŲ SĄJUN

GOS?

Bella Butmanienė 
vėl nuteista 6 mėn. 

kalėjiman

Federaliniai agentai 
suėmė paskutinį 
gaudomą kidnaperį

Bet Kandidatus Skirs Senos 
Apskričių Tarybos

Tautų sąjunga * paliko veikti 
sankcijas dar nerybotą laiką. 
Italija tariasi su Vokietija

■

Kau-.Lietuvos Pasiuntinybė gegužės 10 d. gavo iš 
no šitokią oficijalę žinią apie Seimo rinkinius:

“SEIMO RINKIMAI LIETUVOJE PASKIRTI 
BIRŽELIO DEVINTĄ DEŠIMTĄ PAGAL VEIKIAN
ČIĄ KONSTITUCIJĄ VITUOTINU LYGIU TIESIU 
SLAPTU BALSAVIMU PROPORCINE SISTEMA 
STOP KANDIDATŲ SĄRAŠUS NUSTATYS GYVEN
TOJŲ RINKTOS APSKRIČIŲ TARYBOS STOP RIN
KIMŲ ĮSTATYMAS LEIDŽIA BALSUOTOJAMS PA
SIRINKTI KANDIDATUS KELIŲ SĄRAŠŲ STOP 
VISA LIETUVA SUSKIRSTYTA ASTUONIOMIS 
APYGARDOMIS KETURIASDEŠIMT DEVYNIEMS 
ATSTOVAMS IŠRINKTI.

ELTA.”
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS INFORMACIJŲ 

SKYRIUS, Washington, D. C.

Apskričių tarybos, kurios skirs kandidatus į seimą, jau 
buvo išrinktos prieš keleitą metų. Jas renkant, balsavimo teise 
turėjo anaiptol ne visi piliečiai, bet tiktai tie, kurie turi nuo
savybę arba biznį arba moka pajamų mokesčius.

• Lietuvoje yra^“apskritys, o rinkimų^ apygardos;bus aš- 
tuonios. • Kokiu bildu apskričių tarybos skafs-^'kartdicfetua 4oms 
apygardoms, “Eltos” pranešimas nepaaiškina. Matyt, bus gana 
komplikuota sistema.

Nesuprantama taip pat, ką reiškia “proporcinė sistema”, 
jeigu kandidatų sąrašus statys ne partijos. >

Pagalios, žinioje nieko nesakoma apie susirinkimų, žodžio 
ir spaudbs laisvę rinkimų kampanijos metu.

KONGRESAS BUS 
CARTER KOTELY

Graikijos streikas 
užsibaigė

Paskilbusi sąryšy su pabustos 
Thomas Kelly palikimu lietu
vė gavo kalėjimo už nešioji
mąsi revolverio

Robinson, kuris buvo pagrobęs 
Mrs. Stroll, liko veik po pus
antrų metų ieškojimo pagau
tas Californijoj

CLEVELAND, Ohio., gegu
žės 11 d. —Amerikos lietuvių 
demokratijos kongresui paimta 
svetainė Carter kotelyje—Pros- 
pect Avė., netoli lEast 9th 
Street.

Svetainėje gali tilpti 1,500 
žmonių. Svetainė paimta bir
želio 20 ir 21 d.d.

(Taigi dabar jau galutinai 
užbaigtas svetainės’ klausimas. 
Draugijų delegatai, kurie yra 
renkami į Kongresą Lietuvos 
Demokratinei Tvarkai Atsteigti, 
gali iš anKslc pasižymėti 
greso vietą.)

ATHENAI, geg. 12. — Pre
mjero Metxas pastangomis, ta
bako darbininkų streikas, ku
ris buvo pavirtęs generaliniu 
streiku Salonikuose ir iššaukęs 
maisto trukumą, liko sutaikin
tas. Darbininkai laimėjo nuo 
20 iki 30 nuoš. algų pakėlimą.

Streikas liko sutaikintas tik 
po to, kaip jau buvo paskelbtas 
generalinis streikas visoje ša
lyje, suparaližavęs daugelį 
miestų.

Imu-
Mobilizuoja kolonis 

tus Ethiopijai
Vidaus

Gimė 7 vaikai

MANAGUA, Nicaragua, 
12.— Gautomis žiniomis, 
neturtinga moteris Sinforoza 
Martines pagimdė sėptynius vai
kus, kurių du tebėra gyvi. Pre
zidentas įsakė suteikti visą ga
limą medikalę ir piniginę pa- 
gelbą šeimynai.

geg. 
visai

RYMAS, geg. 12 
immigracijbs komisiariatas pri
ruošė sąrašą 200,000 šeimynų, 
kurios yra skiriamos išgabeni - 
mui į Ethiopiją kolonizuoti Ita
lijos užkariautąją teritoriją.

Tos šeimynos susideda iš apie 
1,000,000 žmonių. Dalis tų šei
mynų sudaro jau dabar esantys 
Ethiopijoje italų kareiviai ir 
darbininkai. Gabenami vien 
tiktai ūkininkai.

GENEVA, geg. 22. — Iš iš
tikimų šaltinių patirta, kad va
kar Berlyne įvyko sjaptas pa
sitarimas tarp Vokietijos ir Ita
lijos. Dar nežinoma, ar pasėkoj 
tų pasitarimų Mussolini ir nu
tarė atšaukti delegaciją iš tautų 
sąjungos.

Mussolini atšaukė savo 
delegatus

GENEVA, geg. 12. — Nors 
ir nustebusi' dėl staigaus Itali
jos delegacijos išvažiavimo iš 
Genevos, bet tokio Italijos žy
gio. visai nenusigandusi,? tautų 
sąjungos taryba prailgino ne- 
aprybotam laikui visas ikišiol 
veikusias sankcijas Italijai.

Tarybai ignoravo čili pasiū
lymą sankcijas atšaukti ir pri
ėmusi .rezoliuciją dėl Italijos 
padaryto “rūstaus naujo žings
nio”, taryba išsiskirstė iki bir
želio 15 d.

Tuo pačiulaįjęp^ kaįav tarj - 
ba paskelbė naują pabarimą 
Italijai, Italijos delegacija jau 
buvo traukiny kely į Rymą, į- 
sitikinusi, kad Italija ant visa
dos apleidžia tau’tų sąjungą. De
legacija išvyko tiesioginiu Mus
solini įsakymu.

z
Pasinaudodamas Italijos dele

gacijos pasitraukimu, Ethiopi- 
jos delegatas Wolde Mariam, 
dėl kurio buvimo italai ir pabė
go, pareikalavo pilnai pritaikin
ti Italijai tautų sąjungos sta- 
tuą, paskelbiant Italijai milita- 
rines sankcijas—karą.

“Tai yra tragiška valanda dėl 
Ethiopijos”, sakė jis, “bet ji 
yra dar tragiškesnė dėl tautų 
sąjungos ateities”.

Taryba tada priėmė rezoliu
ciją, paliekančią sankcijas bent 
iki sekamo tarybos susirinkimo, 
bet nerodydama palinkimo ir 
po tote dienos sankcijas atšauk
ti. ‘ <

Ar reikš mirtį tautų sąjungai?
Jei Mttssolini atšaukimas sa- 

■Vo delegacijos reiškia visišką 
Italijos pasitraukimą iš tautų 
sąjungos, tai kiti spėja, kad 
dabar turės žlugti ir pati tau
tų sąjunga, nes be Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos ji vargiai 
galės laikytis. Bet iš kitos pu
sės, ji laikėsi ir laikosi nepri
klausant tokiai didelei valsty
bei, kaip Jungt. Valstijos ir 
pirmiau nepriklausius Rusijai.

r ■ < z. ® •
Dr.'Jonas^Šliųpaą. drauge sų savo šeima vakar švedų laivu 

“Drottingholm^vatpiaųkė i New Yorką. * t)r. šliupas aplankys1 
stambesnes lietuvių kolonijas. Gegužes 30 d. jis bus Chicagoje 
ir dalyvaus Tautiškų Kapinių apvaikščiojime.

CHICAGO.—Mrs. Bella Birt- 
man, 38m., kuri yra nuteisia 
kalėjiman sąryšy su suklastavi- 
mu turtingo pabastos Thomas 
Kelly testamento, dabar liko 
nuteista dar šešiems mėnesiams 
kalėjiman ir užsimokėti $25 
pabaudos už nešiojimąsi revol
verio. Nuteisė ją teisėjas 
Weiss moterų teisme.

Ji taipjau liko nubausta $2 
ir užsimokėti $3 teismo išlaidų 
už netvarkų elgimąsi. Kitas kal
tinimas dėl netvarkaus elgimo
si liko panaikintas.

Butmanienė ■ pasisakė gyve
nanti 3310 Thatcher Avė. Pas 
ją rasta revolveris kai ji tapo 
areštuota savo namuose už kė
limą triukšmo. Ji teisinosi, kad 
ginklas reikalingas apsaugai, 
nes jos visokios bėdos plačiai 
ir nepalankiai ją išgarsino.

Ji buvo areštuota balandžio 
mėn. Po to ji dar gydėsi ligo
ninėj nuo baltosios karštinės.

—————— ...
Azana/Užėmė Ispani
jos prezidento vietą

Pakore. daktaru
MANCHESTER, Anglijoje, 

geg. 12. —Indėnų kilmės Dr 
Buck Ruxton liko pakartas vie
tos kalėjime už nužudymą sa
vo žmonos ir tarnaitės.

Mrs. Van Der Elst, kuri ko
voja už panaikiniųią mirties 
bausmių, buvo atvažiavusi prie 
kalėjimo protestuoti prieš žu
dymą, bet minios pritarimo šį 
kartą ji nerado.

Daktaras pernai nužudė įtar
tą neištikimybėj žmoną ir jos 
tarnaitę, jų lavonus supiaustė į 
smulkius gabalėlius ir juos iš
mėtė “Devil’s Beeftub” dauboj. 
Tečiaus mokslui pasisekė nu
statyti nužudytųjų asmenybę 
ir daktarą pasmerkti mirčiai.

WASHINGTON, geg. 11. - 
Šiandie po prieš kelias dienas 
padarytos operacijos, ligoninei 
pasimirė Alexander Mitcheli 
Palmer, buvęs prezidento Wilšo
no laikais generalinis prokuro
ras, pasižymėjęs komunistų 
persekiojimu.

Hindenburg skrenda
‘

LAKEHUR*ST, N. J., geg. 12. 
—Pereitą naktį, 10:27 vai va
kare, zeppelinas Hindenburg iš
skrido atgal į Vokietiją, su 48 
pasažięriais ir 1,700 svarų oro 
pašto siuntinių. Tarp pasažie- 
rių buvo ir 4 chicagiečiai, taip
jau vieną 86 m. amžiaus se
nutė. Jauniausias pasažierius 
yra 14 metų vaikas.

Prieš išskrendant, vyriausias 
zeppelinų komanduoto jas Dr/ 
Hugo Eckener buvo nuskridęs 
į Washingtoną eilei oficialių vi
zitų. Aplankė ir prezidentą 
Rooseveltą. Jis ragino ir Ame
riką išnaujo susidomėti diriža- 
beliais, kurie1 liko užmiršti, žu
vus visiems didiesiems Amerikcs 
dirižabeliams.

Paklaustas, ar galima zeppe- 
linus pritaikinti karui, Eckener 
atsakė, .kad jam tai nerupi, nes 
jam rupi tik komercinis diri- 
žabelių pritaikymas.

Hindenburgas tikisi parskris
ti į 45 valandas, o ilgainiui tą 
kelionę padaryti ir į 30 valan
dų.

MADRIDAS, geg. 12. —Bir- 
vęs premjeras Manuel Azana 
paprastose ir trumpose iškilmė
se sudėjo priesaiką parliamen- 
tui ir užėmė Ispanijos preziden
to vietą. Jis yra antras tos 
respublikos prezidentas.

Sudedant priesaiką visas sei
mas sustojo, išėmus pirminin
ką, kad parodyti seimo virše
nybę ant prezidento.

Azana iki 50 metų nesidomė
jo politika, tik studijavo. Bet 
paskui staigiai ėmė joj dalyvau
ti ir parodė nepaprastų gabu
mų. Respublikai įsikūrus jis 
sugryžo iš ištrėmimo ir buvo 
paskirtas karo ministeriu. Čia 
jis sugabiai apvalė kariuomenę 
nuo monarchjstų ir išstūmė ka
rininkus iš politikos. Kada kai
riosios partijos vėl laimėjo rin
kimus, jis patapo premieru, o 
dabar ir šalies prezidentu, 
terminas baigsis 1942m. .

J . •

Streikuoja- laivų 
darbininkai

Jo

<O R H Sa
26 žuvo liūtyje Pietų 

Afrikoj

3 žuvo lėktuvo ka 
tastrof o j

Chicagai ir apielinkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja: ‘ ’

Tarpais galbūt lietus su per
kusija; vėsiau j vakarą.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoj buvo 68°.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8.

LONDONAS, geg. 12.—Stai
giai užėjusioj smarkioj liūty
je, Transvaliuje, Pietų Afri
koj, kuri siautė tik 15 minu
čių, žuvo 26 žmonės. 7 jų pri
gėrė, o 19 
kurie buvo 
didumo.

NEW LISBON^ Wis., geg. 
12.—Trys žmonės liko užmušti 
susidaužius lėktuvui Martin 
Wood

HONG KONG, geg. 12. — 
Hu Han-min, 52 m., vienas iš 
žymiausių Chinijos politikų, pa
simirė šiandie. ' Jis buvo vienas 
iš trijų pačių žymiausių valdan
čiosios Kuomintang, Chinijos 
nacionalistų partijos, vadų.

ūkio miškuose.

23 laukia mirties

liko užmušti ledų, 
kokosinio riešuto

NEW YORK, geg. 12. -Da
bar Sing Sing kalėjime 23 žmo
nės laukia mirties elektros kė
dėje, jų tarpe ir dvi moterys.

CALLANDER, Ont., geg. 12. 
—Vienintelės suaugusios ketu- 
riukės, Keys seserys iš Waco., 
Tex., aplankė garsias Dionne 
penkiukes ir įteikė joms stipen
dijas Baylor universitete, kurį 
ir Keys keturiukės lanko. Keys 
seserys atvyko 
Texas parodą.

garsindamos

PLĖS MIŠKŲ ŽELDINIMĄ f
KAUNAS. —Miškui želdinti 

imamas tam tikras mokestis: 
už kiekvieną parduotą festimet- 
rį ima 30 et. papildomai. Pernai 
miškui želdinti surinkta 260,000 
tik per 100,000 lt. pernai tani 
tikslui išleista. Kadangi miš 
ko kirtimas yra gyvas, tai no
rima ir miško želdinimą pagy 
vinti, tam reikalui skiriant 
daugiau pinigų, šiemet norima 
bent 200,000 lt. miško želdinimč 
reikalams paskirti, Į miško žel
dinimą daugiau dėmesio prade
dama kreipti todėl, kad Lietu 
voj jau daug mažesnis miškin 
gurno '' procentas, negu kaimy 
ninėse valstybėse.

WASHINGTON, geg. 12. — 
J. Edgar Hoover, federalinės 
žvalgybos viršininkas, paskelbė, 
kad paskutinis federalinių agen
tų . gaudomas žmogvagys, Tho
mas H. Robinson, Jr., kinis 
Spalių mėn. 1934 m., buvo pa
grobęs Mrs. Alice Speed Stroll, 
iš Louisville, Ky., liko sugau
tas Glendale, Cal.

Robinson, baigęs kolegiją jau
nas vyras, bet dalinai pamišęs 
ir vienu tarpu buvęs uždarytas 
pamišėlių namuose, pagrobė 
jauną ir ’ turtingą Mrs. Stroll 
iš jos namų Louisville, Ky., į 
kuriuos jis įsigavo kaipo tele
fonų taisytojas. Surišęs tar
naitę, jis pasiėmė Mrs. Stroll 
į savo automobilį ir kada toji 
pasipriešino, tai jis ją ir su
mušė. Namuose gi paliko raš
telį ,kad jo tėvui butų sumo
kėta $50,000 išpirkimo. Pa^ 
grobtoji moteris liko išvežta į 
IndiUhapolis, kur buvo ir Ro
binson žmona. Ji ir tarpinin
kavo derybose ir priėmė $50,- 
000 išpirkimą. Sumokėjus iš
pirkimą, Mrs. Stroll liko paliuo- 
suota, o Robinson pasislėpė.

Jo žmona ir tėvas liko pa
traukti teisman kaipo dalinin
kai, bet teismas juos išteisino, 
kadangi jie teisinosi prisidėję 
ppi išgavimo išpirkimo tikslu 
tuo išgelbėti Mrs. Stroll gyvas
tį.

Sugauti Robinsoną buvo ga
na sunku, kadangi jis neturėjo 
jokių ryšių su kitais gangste
riais ir todėl nebuvo kas jį iš
duotų.'Ir kadangi jis nėra vi
sai 
Vo 
Be 
tis
buvo jį sekti.

Bet kaip tik jo mėgimas vai
dinti moterį jį ir išdavė. Jis 
atėjo į Los Angeles aptieką pa
sirėdęs motere ir paprašė ger
ti. Klerkas pastebėjo “jos” 
vyrišką balsą, užsirašė automo
bilio numerį ir pranešė polici- • • '«* jai.

Kai jį užklupo federaliniai 
agentai, jis nė nebandė gintis, 
nors ir turėjo ginklą.

Už mažiau kaip valandos lai
ko jis jau buvo lėktuvu gabe
namas į Louisville, Ky., kur 
bus atiduotas teismui už žmog- 
vagystę. Distrikto prokuroras 
ketina reikalauti jam mirties 
bausmės.

Pas suimtąjį rasta virš $4,000 
išpirkimo pinigų. Tai viskas 
kas pas jį pasiliko iš gauto 
$50,000 išpirkimo.

Jokių žymesnių grobikų lais
vėje nebėra ir federaliniai agen
tai dabar savo darbuotę keti
na nukreipti į kitas srytis.

normalis, tai negalima bu- 
atspėti ką jis gali daryti, 
to jis pats mėgdavo rėdy- 
moterimis ir todėl sunku

NEW YORK, geg. 12.—Jau 
nuo kurio laiko streikuoja At- 
lantiko laivų darbininkai, ypač' 
Panama Pacific linijos.

Kada streikieriai bandė strei
ko paliestus laivus pikietuoti, 
tai juos puolė policija, daugelį 
sumušė ir apie 250 streikierių 
areštavo.

EDWARDSVILLE, III., geg. 
12.—Del nervų pakrikimo Miss 
Judith Reilly, 17 m., staiga 
apako mokykloj laike pamokų. 
Pasilsėjusi savaitę laiko, ji sa
vo namuose tiek pat staigiai 
regėjimą atgavo.

BROOKLYN, N. Y., geg. 12. 
—Miss Muriel Kusher, 27 m., 
nusitroškino gasu savo kamba
ry. Kartu ji paliko $5 apmo
kėjimui už jos Sunaudotą hu- 
sižudymui gasą.

WASHINGTON, geg. 12. — 
Immigraciją iš Norvegijos pa
siekė nepaprastai žemo laipsnio. 
Pernai į šią šalį atvyko tik 400 
norvegų, kuomet pirmiau jų 
kasmet atvykdavo apie 30,000.
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tikrai;

DieV& 
Svečią 
irusią

neša. Šitokį
— Trypia, 
Petrikas. Tikrai nė- 
nei ką man sąkyti;

Pavasario nuotaikos pagau
tas ilgai negalvojęs vakare Me
dau j traukirij ir ryto metą aš 
jau Klaipėdoje, o. vidudienyje 
Nidoje žvejų tarpe.

Senas mano bičiulis, 
Petrikas, mahe pamatęs 
nuoširdžiai nudžiugo. .

—štai ką man pons 
Šventėms 
sulaukiau! 
apie mane- 
beišmano
nei ką daryti.

—Ei, muter, kur tu dingai? 
Ei, muter eik šišionai, Žiūrėk 
ką mums pons Dievs davė —r 
šaukia savo žmoną Petrikas.

—Einu, einu, — girdžid Už 
durų balsą* Ir štai į mažutę 
žvejo trobelę eina sena maho 
pažįstama kokios septyniasde
šimt metų Petriko žmona.

—Na, ką aš regiu, ką aš ma
tau? žiur, tai musų garbingas 
svečias. Na tai kas čia jus šven
tėms taip atvijo?

—Motin, — sakau aš jai, — 
atvažiavau jurų vandenėlyje 
kojas paskalauti, kad šie me
tai tikrai man laimingi butų.

—Na skalausim visi* Na tik 
ne dėl kojų čia atvykai, muset 
mieste jau įkyru pasidarė? Na 
kad jūsų tame Kaune vis nera
mu, musė t, nori pasilsėti. Ne
paliaunamai kalba Petrikienė.

—Na sėskis sveteli, na kuom 
aš dabar pavaišinsiu?
galvą Petrikienė.----Na rytoj
siųsiu mergeles j jurą vandenė
lio parnešti kojom skalauti. Na, 
tos mergšės nepasiduos bernų 
gundomos ir parneš neatsigrę- 
žusios vandens. Na, muset no
rėsi ungurip užkąsti? Aš galiu 
išvirti* Juk varnienos nevalgy
si, aš jau jos beveik neturiu...

—Na, ką tik man duo§i, 
viską suvalgysiu; d v^Aiendk

Suka

MALEVOS
Didžiausios malevu IMirbSjų ir distri- 
bu torių įstaigos Chieagojc. Standarti
nės rųšies maleva už tiktai

regulĮarfa Icalhda
7.000 (fal. Sherwin William9 Trim Var- 
niAo. U Maiestic Radio, kuria suban
krutavo. $2.75 vert«3 
kaina ----  ...........----- ---------;—. ** \
Namams Maleva, Gloas ar Fiat. Great 
Lakęs rųAies, kitur $2.25, $1.25
musu kaina --------------------
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Koto finish, pirmiau C# fMh 
$3.20. dabar ....... .. .................
Juodas Screen Enamelis 
Dabar galionas ...................... ..

Ir tūkstančiai kitų bargemj. 
Mes operuojant nuosava sandeli Ir tu
rime savo malcvų fabriką. Pirkit tie
siog ir taubykit! 

PAINT EXCHANGE OF
CHICAGO 

1557 MILWAIJKRĖ AVB. 
6830 S. HAI-HTED ST. 

2874 EI-8TON AVB* 
Telefonas: Armltage 1440.

na-- i ir....».i«M—■■■■ir. Ti r

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalyku. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslą i 

■devynis mėnesius; aukštesni mok
slą i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos lietu
vių Mokyklon įsirašyti it mokytis. i
Amerikos Lietuviy Mokykla 
3106 So. Halsted St.. Cfafcagb. I1L ;

Northwestern 
Foot Clinic

19 SO. WABASH AVĖ.
2-ros Lubos Franklln 3480

CHIROPODY 
TREATMENTS 
~ eGIVEN/ 
W W AT NO COST ♦

/<2ml E'MCFPT 
REGISTPSIION

FEE

Veikla su Northwestern In> 
stltute of Foot 8urgety and 
Chjropody, Ine. pagal 1111- 
tOlft' Įstatymus. Rankų it 

ojU gydymas ne pelno 
: tikslu. ,

tai aš visai niekuomet neval-

—Ną, kiti* jŲš laukininkai 
varnieną valgyšit, tai žvejo da
lis varnieną valgyti! — Rūpes
tingai taria Petrikienė.

—Na tas mano senis visai 
siiseiio* jau ir varnienos daug 
pagauti negali. Kokį Šimtą kita 
šiemet galvų tik nukando.

—Na, muter, ką tu čia žali-, 
niji, Tiek, kaisk puodą, o sve
tys, tur būt, ir nežino kas tai 
yra varnai galvą kąsti.

—Girdėjau, tik nemačiau 
kaip tai dato. — Atsakiau aš 
Petrukui.

—Varnai galvą nukąsti reik 
gerus dantis turėti* Kad ir sėt 
lias, bot jaunikis man nebot, 
aš dar varną įveikiu. Tinklą 
medy ištiesiu, jauną varniuką 
pririšu, padedu mėsos gabalą it 
laukiu iki varnos sUlėks* Kaip 
jų daug Susirenka, tai staiga 
tinklą užtraukiu ir jau varnos 
visos bUčy» Varną tai ne štuka 
sugauti, bet jei galvą nukąst, 
tai jaU kits daiktš;

—Na, tai kaip jųš kandat tą 
galvą? — klausiu aš.

—Je, kas dabar pasakys, bet 
tai nuo senų laikų taip yr. 
Varną Imi iŠ bučio ir kandi 
galvą jai, taip kad burnoj nei 
varnos kraujo neliktų, nei 
plunksnų. Jei sykį šitai liek, 
tai varna tokia netinka sūdy
ta btit. Ją reik išmest.

—Na tai delko jus šitaip 
darot. Juk sugauti , Varnai, ga
lit galvas nukapoti?

—Pons Dievą žino dėlkd, 
bet mes lietuvninkai visi taip 
datom. Ana prūsas taip neda
ro, čia lietuvninko darbs. Bet 
prūsas pasilieka prusti.

—Na tai ar daug tokių var
nų prigaudė! ? .,, , -

—Je, šiemet visai nedaug 
čia varnų buvo. Varna paujį-, 
štiš gudrus* Jis, jaučia krigę, 
arba kaip jus Sakot karą, tai 
čia nelekia, tur būt, pasukę 
kitur, kur krigė bus.
—Na, žinai, Petrikai, jei ka
ras bus, tai čia jis bus. Lie
tuviams teks čia sU kaimynu 
muštis.

—-Na, pons Dievs to neleis* 
Ans vokietis čia nelys, jis eis 
ant poleno, lenko, rtiskį liiušt, 
bet Hitleriui dabar . švak yr, 
jis riebalų netur. Šitą krigę 
vokietis tik dėl riebalų pra
kišo* Vokietis tur smegenis, 
bet riebalų netur, o kaip ans 
tur riebalų, tai smegenis prą- 
rand. Mes lietuvininkai sakom 
dums kaip prūsas po piet;

—Tai sakai, Petrikai, karas 
bus?

—Je, taip įr ccitungos rašo 
ir varnos pranašauja.

Petrikas nors senas žmo
gus, bet da dienraščius skai
to, vieną vokiečių kalba, kitą 
lietuvių tik gotiškomis raidė
mis. Jis tučj man pundą cėi- 
tungų atneša ir jo įsitikinimu 
mes Kaune, tur būt, ceitungų 
visai neskaitoin. ■

—Je, čia ne tik žvejys, bet 
kiekvienas burs ceitungą skai
to. • ■

—Taip mudviem besišneku- 
čiiidjant ateina iŠ virtuvėlės 
pati šeimininkė garuojančią 
lėkštę nešina.

—Na, svetel, štai jau ungu
rys yr.

rieda ji man ant stalo kep
tą ungurį ir šutintų bulvių 
Ragina valgyti. Dairaus ar nC 
gausiu duonos.

—Duonos nėr, šiemęt žie
ma prasta buvo, šalčių nebu
vo, tai žuvų mažai sugavom, 
ha kaip žuvies maža, tai duo
nos nėr.

Duodu pinigų, prašai! duo
nos nupirkti, žinau, kad Pet
rikai pinigų niekuomet neturi.

Skundžiasi man Petrikienė, 
kad jos senis vis labiau sen
sta, jau žuvauti ne viš'uomet 
gali eiti. Draikai, — vaikai 
padykę yra< \ >

—Je jiems vjs mieste, jie vis 
į tuos prusus žiur, čia gyvent

NAUJIENOS, Chicago, PI.
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iienor. Malio mažesnysis liė- 
tuviiinkų, nertor pripažint.

O tas Petrikienės mažesny
sis jatl keturiasdešimt Įlietų 
vytas, tikras KltiJpėdbš miesto 
hitlerininkas.

< —Pons Di(W ką 
įpąs4AaV<^wC?^ ... 
tgeriausiu mano, du šunu flote* 
per krigę žuvo. Je, jie fščyrai 
Vilgelmui tarnavo? (Anglai 
juos pašovė, visas laivas žuvo. 
Ahtiodu buvo tikri lietuvnin
kai, jie dabar pas Dievą, šitas 
mažesnysis ir flote buvo, bet 
gyvs išliko. Kam jam miests, 
dabar galėtų savo fateriui pa
dėt, bet aus išdyko. Je, visi 
išlakstė mano vaikai. Mano 
dvi dukters Berlyne- ištekėjo. 
Tenais vyrus turi, joms mah 
rašo, vyrai dirba, bet sunk 
aniems y r. Šventėms jiems 
žąsų Smeltės siuntėm.

Nusiminė nnanO Petrikienė 
savo šeimos likimą prisiminus, 
štai ji atneša savo sūnų foto
grafijas* Visi jie kariškai Uni
formuoti, visi buvusieji kaize
rio laivyno kariai jurininkai. 
Šaunus, dideli vyrai. Smagu 
žiūrėti į juos. 

I

' —Je, dar Vieni gyvi, kiti mi
rę. O čia pas save tik vieną 
mergšę turiu, ji ir tuoj ištekės, 
tik man netinka, kad prūsas 
aną ims. Alis pinigų tUr. Prū
sės nenor, prūsė labiau pady - 
kus, lietuvininkė, žinai, vaygo 
mergšė, gera darbininke,, ahs

AKUŠERES

a 'Jįiii
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lyg ko tai nyku. Jau temstant 
aš palieku amžinai ošančUs ju
ras ir einu pas svetingus Petri
kus nakvoti, 

t

Anksti ryto metą* vos pir- 
miėhis saulės spinduliams pro 
langą sutvaksėjus aš nubudau. 
Darbščioji Petrikienės duktė 
jau buvo man vandens iš jurų 
parnešusi kojas plauti.

(Bus daugįau)

Laidotuvių Direktoriail
HM JUOZAPAS
L UDEIKI

IR TĖVAS 
" REPublic 8340

> tai 
Mat

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physlcal Therapy 

and Midwife 
6630 S. Westera 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namiio 
60 ar ligonihešė. 
duodu massage 
eiectric treat- 
ment ir magnė- 
tic blahkėts ir tt. 
Moterims ir mėr- 
gindmši patari
mai dovanai.

... ......................................... 1 Į

Kenosha, Wis. North Chicago. III 
4124—7 th Avė. 1321 Jackson St

C. & M. Piasecki
1 UNDERTAKER

KĖNOSHA phone 
4873

NORK CHICAGO PHČNE • 
998

ADVOKATAI

nmiiirirtiMTT i itiiii iir i., i   i  ■ 4 . , ,

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS Ift CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedaliomis hUo 10 iki 12 

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

................... .........................į... . ..... irĮĮi II I aiiįB

Phone dalia!

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 441 i-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos Vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
,, .............................................. „—

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephon«: Renublic 9728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo i—g ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenat 

Telefonas Republte 7868

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

8421 S. Halsted St* Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
100 No. La Šalie St. Room 910 

Central 5541 
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak R<md (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5

Vakarais: Panedėlio. Seredoi ir
Pitnyčios 6 iki 9.

Telefonas Ganai 1175.
Namalt 6459 S. Rockwell Street

Telefonas Republic 9600.

Tel. Office Wentworth 638# 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų,'7—8 t. vak 
išskyrus seredomis ir subatomis.

■i ii iii... tinsti iMiiiį....lĮftiiiM'ffiii iitl. .......... imi... ■■ ............. .. .... ■.■n ■' ■ ... ....

Phone Rjulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVTL 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. NedSlioj pagal sutarimu. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

,i i ■■ i a... H ■ i —~ ' ...............' ' ■ " ■*■■■■■■—

prūsas gudrūs-yr, jis žino ką 
daro* : oiitftro.

—Kad tik gerai gyventų, — 
taria senis Petrikas. — Kur 
Berlyne gyVeh, tenais joms ge
rai, jų vyrai5 Abudu lietuvnin
kai, tai vis h*ėM svetimi, kad ir 
tarp1 • i. svetiniųįyVerit. į Abiidu 
nuo* Šilutės,tdip pat flote mat
rosais buvo, bet gyvi išliko, da
bar prie amuiiicijos dirb.

Palieku Petrikus. Pažadėjęs 
ateiti į nakvynę, einu į kopas.

—Je tik atėik1 nepasiponėk, 
ryt anksti mergšė parneš jutų 
Vandėils kojoms plaut. Pa
lydėjus sako man Petrikienė.

Tyli, rami Nida. Jęs ramy
bes čia nedrumščia benzino mo
torai, nenardo ne tik automo
biliai, bet net arklių vežimo 
traukiamo nematyti. Tik šile 
ošia egles ir iš tolo girdėti ju
ros bangavimas.

Kopose ’*‘aš’ vieniutėlis gyvas 
sutvėrimas. -Žvalgaus. Iš vienos 
pusės žalsvai mėlynuoja ramios 
mares, o iš kitos nerimauja 
j ura. Eiila banga viena po ki
tai, viena kitą veja, krantus 
skalauja. O tenais į vakarus 
jau vokiu žemek prasideda: Kaž
kaip savaip veikia čianykštė 
mane gamta. Lyg ko tai ilgu,

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Cenlral 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: ■— Hyde Park 3395 ;

State 4^90 Prospect 1012
K AL & ZARETSKY 

ATTOltNĖYS'-.AT tAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:80 v. vak. Subato.i nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

y J-1 . 1. - _ - ■'

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turinio Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

. L. ... -L—' : ■ 1 .....    

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2516—Cicero 5927
;t.i--i- .n^Į-1- N i‘~ tt • ~ " iiiM ' iį' ;    - ■■■■.-. ...........................................................

S. C. LACHAVICZ
42*44 East 108111 St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515 •

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 LitUaniča Avenue Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A* PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174
■r ; ;   ■■* >..,4 . ... -■ ■■ ■'. —i j  ■ „       II I. ■ I —

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street ' Phone Monroe 8877

■ ■ ■ ■ ’ V ■ I. J. ZOLP
1046 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 17414742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Pairfield, Laf. 0727

EŽERSKIS IR SŪNŪS
Į 10734 S. Michigan Avė* Tel. Pullman 5703
Į- ■■ •>. '• ■ A_________________ i__________ Ą „ m__________________ . fa_____________? ' i. ..

■ ---------- ....

.^"AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT{
* v. YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS -

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti 

ii ii.iniin.  ■■■ ■ ■ ■■ ..... .     

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir- Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedfil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t f 'Ofisas ir Rezidencija jg *l ! *0

• l? ‘jČHIC^O.JLL. *
. i ' Į ...Įį!^ii,Aį^jfc-T--- 1 ...........  ■■■

Dr. A. J. Manikas
• PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. .
. f Tel. Virginia 1116
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.

Office & residence 2519 W. 43rd St.
i Tel. LafayetteX3051
Valandos: 9—10 ryta, 5-^6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvas skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpečlalŠ atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akyA atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland AV.
Phone Boulevard 7689

DR. G. SERNER
LIETUVIS

^^Tel. Yards 1829
Pritaiko .Akinius 

Kreivas Akis
v Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl 
756 Wėst 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Kedėllomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel* Sefeley 7330 
Narna telefonas Brnnawick 05*7

Ofiso TeL fcoulėvard 5918 
Rez. Tel^Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:8# 
Nedaliomis pairai sutarti.

Dr. Herzman
. IŠ RUSIJOS

’ Gerai lietuviams žinomai per 85 
metais kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chfonilkafe ligas, 
Vyrū< inotehų ir vaikų pagal Pau« 
jausius metodus* X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SI.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. Vakaro.

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
-n. ............ i,ii i u........Į................■■■i"........ ..  ............ Ui iii. , i i

Dr. Charles Segal
OFISAS ■ ■ ■ •

4729 So. Ashland Avė.
. t 2-ros lubos 

CHICAGO. ĮLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. . ....

Phone MIDWAY. 2880.

Telefonas Vardu 0994

Dr. Maūrice Kahn
4631 SOUlta ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta

7 Iki 8 VaL Nedil. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAKA 240#

............... e ........................ii i .i ...... .. ............... .................  i ... ....  . —........................i

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tat Dreiftl 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas/6860 SĮohey Island Avė.
Valandos: 2—4,^——9 vai. vak. Neda* 

Hdmil ir šventadieniais 10—12
Irflena

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.
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KORESPONDENCIJOS
ir populiarus savo pažinčių tar
pe žmones.

Winnipeg, Kanada
Mirė Viktoras Juodvalkis

Balandžio 18 d. atsiskyrė su 
šiuo pasauliu Viktoras Juodval 
kis, kuris turėjo apie 70 metų 
amžiaus.
Tauragnų valsčiaus, Vajašiškių 
parapijos.
Lietuvos

Jis buvo kilęs iš

30 metų iš

švogerį An 
drauge dir

Prieš 
atvyko į Jungtines

Valstijas pas savo 
taną širckų. Abu
bo anglies kasyklose.

Padirbęs kelis metus, Juod
valkis kasyklas 
liakasio darbas 
Prieš pasaulinį 
kėlė į Kanadą.

mete, nes ang- 
jam nepatiko, 

karą jis persi- 
Butent, i Win-

ELEKTRIK1NIAI
Refrigera

tonai
Kel-General Electric 

vinator, W e s t i n g- 
house, Sparton, Cros- 
ley. Pamatykite ir pa
lyginkite kainų skir
tumą BUDRIKO 
krautuvėse.

nipegą, kur gyveno jo geri pa
žįstami ir kaimynai iš Lietuvos'

Pirmieji metai Kanadoje bu
vo visai neblogi. Jis gavo dar
bą cemento dirbtuvėje ir gerai 
uždirbdavo. Taip sakant, gy
veno gana gerai. Neužmiršo jis 
ir savo pareigų: kiek aplinky
bės leido, šelpė savo namiškius, 
kurie pasiliko Lietuvoje.

Tačiau nėra ko griekas slėp
ti: velionis mėgdavo ir pasi
linksminti. O juk mes visi da
rome vienokias ar kitokias klai
das, tad smerkti jį dėl to nė 
nemanau. ■

Kol laikai buvo geri, tai vis
kas gerai. Bet štai prasidėjo 
depresija. Darbai visur žy 
miai sumažėjo. Nemažas dar
bininkų nuošimtis atsidūrė už 
dirbtuvės vartų. Aišku, kad 
Juodvalkis, kaipo nebejaunas 
žmogus, buvo vienas pirmųjų, 
kuris liko iš cemento fabriko 
atleistas.

Didelių turtų, suprantama, jis 
neturėjo susikrovęs. Po kelių 
metų jo sutaupos.pasibaigė. Bet 
dėlei to jis nenusiminė. Saky
davo, jei jauni ir tvirti kaip 
ąžuolai vyrai negali darbo gau
ti ir priversti yra iš pašalpos 
gyventi, tai apie darbą man ir 
svajoti nebegalima.

1929 m. Viktoras
dingsta iš Winnipego. Kaip ak
muo vandenyje. Ir artimiausi 
draugai nič nieko apie jį neži
nojo. žuvo ir tiek. Matyti, sa
kydavo jo pažįstami, nusibodo 
jam miesto gyvenimas,-Tad ir 
išvažiavo kur nors į ūkį.

Vėliau paaiškėjo, kad Vik
toras iš tiesų taip ir padarė. 
Prie Beck River upės, apie 30 
mylių nuo Winnipego, jis nu
sipirko iš indijono mažą stu- 
bukę bei keturis akrus žemės 
ir pradėjo gyventi. Augino 
daržoves, kelias dešimtis viš
tų ir t.t. Nors ir skursdamas, 
bet šiaip taip sau pragyveni
mą darė. Su paįžįstamais ir 
draugais visiškai ryšius nu
traukė. Taip trejus metus vie
nas tarp indijonų išgyveno. 
Užsiaugindavo 
gaudavo upėje 
nuo bado šiaip

kažkur

Skalbamos ir prosinamos 
mašinos. įmokant $500 ir 
po $1.00 į savaitę jus įsigy
site vieną iš geriausių ABC, 
Thor, Westinghouse, . May
tag skalbyklą.

NAMŲ PARODOS KOMITETAS

'įffiįįįfc -

Tautinių grupių skyriaus vykdomasis komitetas. P-lė E. Mikužiųtė (stovi, dešinėje) yra moterų 
skyriaus pirmininkė ir taip pat lietuvių’ grupės pirmininkė.

Namų Savaitė Chi 
cagoje

OiO''

KOteiš#
M 050

" -i

ninėje. Tačiau susikalbėti jau 
nebegalėjo, — Viktoras jau 
buvo visai silpnas.

Balandžio mėnesį Juodval
kis išėjo malkų pasirinkti. 
Diena pasitaikė lietinga ir 
šalta. Jis sušlapo ir persišal
dė. Netrukus pradėjo > jaustis 
negerai. Išsivystė plaučių už
degimas. Ta liga jis ir mirė.

Per septynerius metus jis 
gana vargingai gyveno. Var
gingai baigė gyvenimą. Var
gingai liko ir palaidotas. Ne
buvo kam rūpintis jo laido
tuvėmis, tad liko palaidotas 
miesto kapinėse. Mat, jokioms 
organizacijoms nepriklausė.

Lietuvoje velionis paliko 
žmoną, dukterį ir žentą.

Tegul jam būna lengva Ka
nados žemelė!

— Jo kaimynas. *

Indiana Harbor. Ind
Neoficialus musų vietos da

vatkoms pranešimas

B A ;R G A IN O D T U E T ' 
Rekordą Mušantis 

Išpardavimas 
KAUTŲ IR SIUTŲ

KETVIRTADIENY IR VISĄ SA- 
VAITĘ — Virš 1,000 drabužių ant 
išpardavimo—siutų ir kautų m 
tinio rekordo sumušimo įvyky.

Moterų Balti Swagger Waffle 
Waeve Kautai $2.98 $1.79 
vertė. TIKTAI ..... .

Styluj sąrąs a i418 
iki 40 infėros, 
pirmiau kainuota 
iki $12C98— Ne
paprastos verty
bės.

KIEKVIENAS 
iš šią drabužių 
specialiai kaino- 
tas $1.99. Mer
ginu pavasariniai 
kautai, tikra ver
tė $4.98, mieros 
12 iki 16. Mote
rų trumpo žakie- 
to siutai, vertės 
iki $9.98, mieros 
14 iki 20. Mer
ginų trumpo ža- 
kieto siutai, ver
tės iki $6.98, mie 
ros 10 iki 16.

&& Moterą Swagger 
rX3PTweed ka u t a i, 

tvirtos spal vos 
ir klėtkuoti, Mieros 14 iki 20.

Chicagos meras Edward J. 
Kelly išleido proklamaciją, 
kuria paskelbė laikotarpį nuo 
16 iki 24 dienos gegužės Na-Į 
mų Savaitę Chicagoj.

Meras proklamacijoj nuro
do, kad vis riškiau matyti rei
kalas geresnių x namų Chica
goj. Jis pažymi faktą, jogęi 
pastarųjų keleto metų bėgiu 
padalyta žymaus progreso iš
tobulinimui reikalingos staty
bai medžiagos ir pačiai sta
tybai. Toliau jis primena pi
liečiams, kad statybai namų 
taip Chicagoj, taip visoj šaly 
sudaryta geros sąlygos dėka 
įstatymo pavadinto National 
Housing Act, kurs duoda gali
mybės , ir. statytojams ir na
mų rendauninkams lengviau
siomis galimomis sąlygomis 
apsirup’ir?Įti moderninio gy
venimo patogumais.

Namų savaitės ir surištos su 
ja veiklos tikslas bus atkreip
ti; piliečių dėmesį į galimumą 
ir reikalą įsitaisyti parankes
nius gyvenimui namus ir bu
tus. i

vaišių, suteiks ne vieną malo
nų siurprizą tiems; kurie pri
ims pakvietimą dalyvauti ban- 
kietė gegužės 16 dieną* Daug 
žymių lietuvių jau užtikrino 
ją, kad jie tą vakarą bus ban- 
kiete.l Svečiai ir viešnios bus 
vaišinami 'vakariene, pastipri
nančiais gėrimais, muzika ir 
šokiais;

P-iai Dargužas svečius vai
šinti padės jos graži ir talen
tinga duktė Sophie,' o taipgi 
pp. Steve Leshyn ir John Dar
gužas.

Daroma pasirengimai sutal
pinti didelę svečių minią, ka
dangi taip šeimininkės, taip p. 
Thornburg yra plačiai žinomi

šia proga noriu visoms da
vatkoms priminti, kad visai 
dar neseniai dvasiškas tėve
lis sakydavo, jog Lietuvoje už- 
pirkinėti mišias neapsimoka. 
Siųsk ten .pinigus, “klapaty- 
kis” visokiais budais, o bala 
žino, ar už tuos pinigus ten 
yra kokios mišios laikomos, ar 
ne. Esą, todėl nedera svetimi 
dievai ieškoti.
; Čia labai lengva ' Suprasti, 
kas norima pasakyti. Vadina
si, Dievo žodis visur tas pats. 
.Mišių vertė irgi ta plati. O iš 
to išvada visai aiški: užpir- 
kite mišias vietoje. Tuo atve
ju ne tik žinosite, kad jos yra 
tikrai atlaikytos, bet ir pa
tys galėsite jas išklausyti.

Tokios ; buvo ; pirmiau kal
bos. Dabar visai, kas kita. Dva
siškas tėvelis pąts važiuoja į 
Lietuvą. Ten jjsj.turės progos 
visas šventas vietas aplanky
ki ir, jei gaus užsakymą, mi
šias atlaikyti. Todėl jis dabar 
renka penkineš visokioms mi
šioms, kurias, Jis Lietuvoje 
rengiasi atląitytį,

Žinoma, mišios bus, perka
mos už dūšias, kad jos grei
čiau galėtų iš čyščiaųs išciįi. 
Bus perkamos ir kitokiais su
metimais. ?

Kaip matote, dvasiškas biz
nis vis dėlto apsimoka. Apsi
moka net tiek, kad galima 
dvaro centrai pirkti. ;

— Makanikas.

Muškit PEk 
NAUJIENAI 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
fečp pataria Lietuvos banh

Rekordą Sumušantis BATE
LIŲ PARDAVIMAS—Balti — 
šviesus—Pilki—Mėlyni — Juo
di—Virš 3,000 porų gražių nau
jų batelių .aukojame $4 
už porą ....................... ■ ■“v
•Kids •Oxfords •Ties •Pumps 

•Spike ir Cuban Heels

$11 SOUTH MUlUlIk St.......tft. SdltY 4000
511 S. Paulina St. kamp. Harrison St.

Pirkite savo apielinkcs 
krautuvėse

a Tr'V’rir^ct dėl geroA 1 i DUo; pirkimo naujų
DODGE arba PLYMOUTH

PASIMATYKIT SU
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui.
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus . ■ 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020

Ar Jus Sergate? 
X-RAY 

EKZAMINACIJA
Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą 

Ir Tinkamą Gydymą.,
Atsilankyklt Šiandien ir padarykit Pir
mą Žingsnį prie Atnaujinimo Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. Tūkstančiai - serga ir 
sirguliuoja dėl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatą. Ateikite ekzamina- 
cijai šiandięn. ' ’’

MĖŠLINES LIGOS
Bo peilio, be deginimo, be skausmo < 
linės ulcerlai Kraujini taimeriai, Fisani 
res, Fistulos. Pruritus! ’ (NiežanClos Pi
lės) Prostatitas ir visos MefilinSs ilgos 
pagydomos musų Švelniu V ARICUR 
Metodu. .

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas - atrado, kad ligos pas 
vyrus VirS 40 tankiai paeina nuo suiri
mo Prostatų gilės, ši gilė sutinsta ir 
nebeveikia kaip reikia, jei » negydoma. 
DAUGELIS ligonių reportuoja pa
gerinimą beveik per vieną naktį. Kiti 
vėl sako, kad jie į savaite laiko jautėsi 
10 metų jaunesniais.

Ar jus sergate? 
Kraujagyslė 

Votėmis
, Pagydytame greit ir be skausmo.

NEGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

VARICUR Metodas padarė tūkstančius 
linksmais—-KODfiL NE JUS?

M<įa neimam nieko už Ištyrimą Kraujo 
L ir šlapumo

OFISO VALANDOS: 9—8 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais tiktai 9 iki 
6.—Sekmadieniais —-9 iki 1 v. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 Wešt Randolph Street 
4-tos lubos Garrlek Theater Bldg.

daržovių, pa- 
žuvies
taip atsigina.
metai. Winni- 

pigiečiai pradėjo jį ir užmir
šti. Tik artimesnieji pažįsta
mi jį kartkartėmis prisimin
davo. Bet štai iš Lietuvos at
siunčiama laiškas. Žmona tei
raujasi, kas su jos vyru atsi
tiko, kad jis nieko neberašo. 
Tačiau niekas nieko nežino.

Pagaliau biznierius P. Jau
niškis, Juodvalkio geras pažį
stamas, pradeda savo kaimy
no ieškoti. Turėdamas plačias 
pažintes su visokios rųšies 
žmonėmis, p. Jauniškis suži
no, kame pasislėpęs gyvena 
Viktoras.' Nuvažiuoja į nuro
dytą vietą ir ten suranda at
siskyrėlį Juodvalkį.

Po to senuko gyvenimas pa
sidarė jaukesnis. Dažnai Win- 
nipego lietuviai jį aplankyda
vo ir apdovanodavo pinigais 
bei drabužiais. Taip praėjo 
keli metai.

Paskutinį kartą P. Jauniš
kis su Viktoru susitiko ligo-

ir Kaip jau žinote, musų pa- 
šėnavotas klebonas ir dvasiš
kas tėvelis rengiasi važiuoti į 
Lietuvą, kur kelis mėnesius 
žada ilsėtis. Apie tą svarbų 
įvykį buvo jau ir per pamok
slą pranešta. Tačiau gal kai 
kuriems to pamokslo neteko 
girdėti, todėl aš noriu visus 
apznaiminti, kad žinotų, jog 
musų dvasiškasis tėvelis tik
rai* į “senąjį krajų” išvažiuo
ja-

Tiesa, jis sako, jog važiuo
jąs poilsiui. Dalinai gal ir 
taip. Bet tik dalinai. Gal rim
tesnė jo kelionės priežastis 
bus ta, kad jam . rupi savo 
dvaras apžiūrėti, kurį jis prieš 
kelis metus nusipirko. Kaip 
sau norite, o dvaras be tikro 
gaspadoriaus negali ilgai gy
vuoti. Tuo tarpu jau praėjo 
penki meteliai, kaip klebonas 
paskutinį kartą savo akimis 
savo dvarą mate. Žinote, tai 
šmotas metų, — daug juk per 
tą laiką visokių dalykų galėjo 
atsitikti, daug visokių permai
nų įvykti.

Pagerbs p. Herbertą 
Thornburgą

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN 
KANTER

Visose Alinina 
Mutual Triją 
Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon 

ir .
Lietu vilkos 

Degtinis

P-ia Barbora Darguzas, žino
ma Chicagos lietuvių rateliuo
se darbuotoja, ruošiasi iškelti 
bankietą gegužės 16 dieną ad
resu 3316 W. 55 Street, kad 
atžymėti gimtadienį p. -Herber
to J. Thornburgo, kurs buvo 
pirmininku Bunco ir Kortų pra
mogos surengtos Burr Flynn 
Pats balandžio 30 d.

* P-ia Darguzas, visuomet ma
loni ir vaišinga šeimininkė ir 
tikra artistė priruošime skanių

Ii

PETER PEN

Mutual LiquorCo
4707 So. Halsted St

Tel YARDS 08«»

Jos.F. Sudrik
INCORPORATED

SUDRIKO PROGRAMAI
- • • » >

WCFL nedėliomis, 7 vai. vakare
WAAF panedėliais, 7 Vai. vakare 
WAAF pėtnyčiomis, 7 vai. vakare

MM

Pirkėjai atlaiko brangias 
dovanas dabar.

y©u

■

/v-.

52.3

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

įooK/ 
Vinile 
city

PaPER.

TH» BAUldOT NOW STM4D9I
Un©xplor€d 1 8,9(32. comTtpy J 
9rnile city
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FRAKCIJOJE IR AMERIKOJE makadkodėl Wor VIS

mi

neseniai

nes

Lietuvos Raudonojo

NEBUS LAISVOS RINKIMŲ KAMPANIJOS

HOMER

koksų
Apžvalga Pirkite sau anglis su pagyrimu. Dabar!

(gmpany
. .... . .........................  Į Į.......................  ■! .1.111 | I 1.1 . .vos J. Aperavičius buvęs aktin 

gas anuomet katalikų agitato

duoti 1X,461 pietus, o vaikų aprūpinta dar Ir pienu

Seimų rinkimų kimų reikalams sišykštėjo pinigų.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hąlsted St., Chicago, 
DL Telefonas Ganai 8500* Aišku, kaip kas dabar iš vi so tai darys politinį biznį, ku rį jau ir dabar daro.

Entered as Second Class Matter 
Merck 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, JU. under the ac| of 
March 3rd 1879.

lašėlbsią agitaci okratinę tų lai ę. Besinaudoda-

metu jie rin taip pat ne

taip pat, kaip ir
Workers of

FRANKU N 
6^00

KIEK KAUNE SUŠEL
PTA NUKENTĖJUSIU 

NUO POTVYNIO

r socialdemokratams Tai didelis kairiųjų

Kaune praėjus Nemuno pot- dabar jau baigiama

monki-biznius”, kaip A
Unija Amerikoje

Nuo bylos vis dėlto 
neištruko

jame slaptosio:

COAL“ 
BU1LDIN

Iš to pranešimo apie seimo rinkimų tvarką matyt, 
kad valdžia neketina grąžinti teisių politinėms parti
joms. Visos kitos organizacijos bus griežtai valdžios 
kontroliuojamos.

Aišku, kad tokiose apystovose nebus nei susirinki
mų, žodžio ir spaudos laisvės. O jeigu žmonės negalės 
laisvai sueiti ir negalės spaudoje atvirai svarstyti kan- 
didatų tinkamumo ir savo krašto reikalų, tai kaip jie 
galės išmintingai spręsti, už ką balsuoti, o už ką ne?

Tikėtis, kad šitokiu budu išrinktas seimas bus tįik-

Vienuolikta rubsiuvių unijos Amalgamated Clothing kers of America konvencija prasidės gegužės m* 25 d. Cle« velande. Ji buvo paskirta geg. 11 d., bet dėl prezidento Hill- mano ligos tapo nukelta dvi savaites vėliau. 'Paskutinė konvencija buvo 1934 m. Rochesteryje (N. Y.). O 1932 m., dėl depresijos, konvencija buvo, praleista.Prie Amalgameitų prisidėjo seniausia adatos dar bininkų Journeymen Tailors’ Union of America.Amalgameitų unija dabar priklauso prie Amerikos Darbo Federacijos United GanųentAmerica, nuo kurių ji dvidešimt su viršum metų laiko atgal atskilo.

AMALGAMEITŲ KONVENCI
JA GEG. 25

Subscription Rate*:
88.00 per yęar in Canada
85.00 per year outside of Chięago
88.00 per year in Cbicago 
3c per copy.

ritts, dabar tarnauja finansų ministerijoje. A. Mikšys darbštus krikščionis demokratas, jų spaudos bendradarbis. Vladas Arminas net buvęs "gimnazijos direktorius, perekulščikas. D. Trimakas didelis fanatikasį kuris nekentė visa savo širdi- kitų pažiūrų žmonių, štai A. Kubilius, jau kaip žinome “Maisto” byloje keturiais me- tąis sunkiųjų darbų kalėjimu baustas, kurio to pačio teis* mo sprendimu konfiskuotas turtas. A. Kubilius visur, kufr tik galė j o, * anuomet intrigavo ir visokiais budais liaudininkams kenkėžmonių ėdikas, kurį Biržų apylinkės žmonės gerai žino iš jo savivaldybių veiklos. Bernardas Sakalauskas, buvęs policijos vadas, Seimo narys. Tarnaudamas policijoje žmonių tarpe paliko labai blogus prisiminimus.

Bet ar Francijos komunistai daro tokius merikos komunistai, kurie sumanė išjuokti Milwaukee> socialistų mayorą, rengdami jam “Viešą teismą”?

asmenųnB? N ukęnte jusiems sušelpti, Kaune buvo suruoštos dvf rinkliavos, per kurias buvo sulinkta apie 10,000 litų. Be to, nuolat gaunama žipių, kad ir provincijoj ruošiamos rinkliavos, per kurias visuomenės gana gausiai aukoja.

Dabar kainos yra žemos! Dabar kokybė yra aukšta! Dabar pristatymas yra švariausias, Dabar yra laikas prisipildyti anglines! Mes turime šviežaus ir geriausios kokybės anglių stako tokiam miere, kokioj jus pagei daujate. Kiekvienas tonas yra garan luotas, kad kinimą.
HITLERIO MINISTERIS 

PRALOBO

markių, susyk užmokėdamas už ją visus pinigus. Be to, jisai nupirko šalia kitą namą ir apgyvendino policijos agentą, kuris ministe- |rį saugoja. Savo vilą Hitlerio ministeris papuošė naujais brangiais rakandais ir dar nusipirko motorinę jachtą už 30,- 000 markių.Q kaip dar čia seniai, keli metai atgal, Goebbels turėjo nieko!

Taigi šitoms apystovoms greit prisitaikė visokie naktibaldos, žmonės trokštą pasi- pelnyti, neturį jokios savigarbos. Šitie greit klebono autoritetui nusilenkė ir jo galybę visame pripažino. Tie žmonės greit prisiplakė visoms tų laikų krikščionių demokratų vau dovaujamoms organizacijoms. Šitie perekulščikai stengėsi dar labiau paaštrinti valdžios varomą kursą ir dėjo visame pastangas, kad tik iš valstybės aparato visus kitaip manančius išstumti. Jie, kaipo trumparegiai, šventai tikėjo, kad 'krikščionys demokratai amžinai valdys Lietuvą, šito švento tikėjimo vedami visais budais visokiems tikslams ėmė iš valstybės iždo pinigus, ar tai paskolų, ar tai pašalpų pavidale. (

I Krikščionims demokratams pavyko tokiu budu laikinai atidėti iš valstybės iždo paimtus pinigus. Bet žmonės nerimavo. Kai kur ūkininkai dėl duotų draugiškų vekselių pradėjo protestuoti, kai kas net turtus prarado. Pradėjo kilti ,viešai skandalai. Ūkininkai nerimavo. Reikalavo krikščionių demokratų vedamų organizacijų revizijų. Ir tautininkams buvo gera proga visai krikščionių-demokratų nusi-
Vokietijos propagandos ministeris Goebbels, kaip praneša “Deutsche Informationen”, nusipirko puikią vilą už 635,000

Pažinkim kai kuriuos jų arčiau. Štai daktaras Ė. Draugelis. Jo tėvas buvo liaudies mokytojas, taigi savo kilme tikras inteligentas* Daktaras E. Draugelis jau prieš karą aktingas krikščionių demokratų vedamų organizacijų dąly- vis, jų laikraščių bendradar* bis, vėliau Seimo narys. Buvo vįdflUS'j reikalų^? ministeris,- Apartą“ mentę, djręktorįus, dabar yra Kaįvarijęs psichiatrinės ligoninės vyriausias daktaras ir ligoninės vedėjas. O štai dabar jau sėdi teisiamųjų suole. Bet tai jam jau nepirmie- na, Kelį mętai panašioje byloje jau baustas, rodos, metus kalėjime atsidėjęs ir valstybės iždui bene šimtą tuksiančių litų šu viršum grąžinęs. Dėl to neteko viso savo turto, nes valstybės iždo buvo išvaržytusDaktaras

Jūsų anglių pinigai užbrięžia aukš čiausią vertybę, kada jus perkate va saros mėnesių laiku.

Tai jąu atėjo ir oficiali “Eltos” žinia apie Lietuvos 
seimo šaukimą.

Seimo rinkimai įvyks birželio 9 ir 10 d. d 
kaip Buvo aną dieną pranešta Associated Press telegra 
moję.

Balsavimai busią 
pagal proporcinę sistemą”.

Visa Lietuva bus suskirstyta į 8 apygardas, iš ku
rių turės būt išrinkta 49 atstovai. Balsuotojai galės pa
sirinkti kandidatus kelių sąrašų. u 

« Tai skamba neblogai. Bet ve kur blogumas:
“Kandidatų sąrašus nustatys gyventojų rink

tos apskričių tarybos.’*
Tai reiškia, kad rinkimai faktinai- nebus tiesus, nes 

žmonės galės balsuoti tiktai už tuos kandidatus, kuriuos 
paskirs apskričių tarybos. Tos tarybos jau yra išrink
tos. Per jų koštuvą bus perleisti kandidatai.

Tokiu bunf rinkimai bus trijų laipsnių, o ne tiesus: 
Žmonės pirma išrinko apskričių tarybas, dabar tarybos 
rinks kandidatus ir paskui iš šitų kandidatų bus renka
mi atstovai. ' ;

Pagerinimas, palyginti su tikrąja trijų laipsnių rin
kimų sistema (kokia, pav. buvę ūkininkams prie caro 
valdžios), čia yra tas, kad ne patys kandidatai renka 
atstovus iš savo tarpo, bet visi žmonės renka iš tų kan
didatų atstovus. Bet kartu čia yra ir pabloginimas, nes 
apskričių tarybos, .kurios nominuos kandidatus, jau yra 
išrinktos seniai. . , ’ '

.Jeigu ąpškričių tarybos butų renkamos dabar, tai' 
reikia manyti, kad jos butų daug pažangesnės^ negu tos, 
kurios buvo išrinktos • prieš trejetą metų.

Paskui dar galima pridurti štai kai?: Francijos komunistai turi nemažai jtgkos organizuo
tųjų darbininkų masėse, o A- męrikos komunistai ne tik neturi įtakos darbininkų unijose, bet savo pastangomis unijas skaldyti > jie padarė jas savo priešais.
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nio parlamentarizmo sistema Lietuvoje dar nėra grą
žinama. Priešingai, valdžia dabar bando užbėgti už akių 
demokratinės tvarkos atsteigimui, skelbdama rinkimus, 
kurie neduos progos žmonėms išsirinkti tinkamus at
stovus.

Tačiau ir šis valdžios žinksnis rodo, kad tautininkų 
diktatūra jau nebeatsilaiko. Ji prilipo liepto galą ir yra 
priversta duoti šiek-tiek balso žmonėms krašto valdy
me. ; |

.Valdžią privertė nusileisti daugiausia ūkininkų ne
ramumai, kurie prasidėjo pabaigoje pereitos vasarosi 
Lietuvos žmonės tąja valdžios dovana, žinoma, nepasi
tenkins. Jie reikalaus pilnos laisvės *ir jie, be abejonės, 
ją iškovos.

Amerikiečiai jiems šitoje kovoje padės. Demokrati
jos atsteigimo kongresas, kuris yra šaukiamas Cleve- 
lande, dabar gali ypatingai daug patarnauti Lietuvos 
žmonėms.

šitos organizacijos tiems reikalams skyrė iš savo apyvartų lėšas, bet, žinoma, nedavė savo asmeninių lėšų. O kaip apyvartai pritrukdavo lėšų, tai jie pavidale draugiškų vekselių vėl j imdavo paskolas. Šituos daugeliu atšiti- skimų iš mažai palavintų ūkininkų gautus draugiškus vekselius nešdavo į bankus kaipo gautai paskolai užstatus.Kas tai yra draugiškai vekselį pažįrųgjįi, iki krikščionių laikų kain^, beveik nežinojo, tik vėliau Skaudžiai savo kailiu patyrė, kad šita operacija labai brangi yra.
Įigamzmas^ynętais krikščio- *ami Seimo riųki- niuš Visai $etikėtai prakišo ir turėjo su i4du atsiskaityti. Ir.,, tuomet krikščionys demokratai prad|$ ją prieš kų vyriau mi žodžio įir spaudos laisve, jie varė šlykščiausios irųšįes demogogiją* prieš visus tuos žmones, kurie tuomet sudėjo valdžios aparate. Šita Savo besaikio demogogija krikščionys demokratai išjudino visus tamsius Lietuvos gaivalus. Prasidėjo kilti miestuose ir miestelius chuliganizmas. Policijai tiesiog buvo sunku su šituo reiškiniu kovoti, *nes neretai tas chuliganizmas visai ne$er niai autoritetingų asmenų buvo palaikomas.

Neseniai Kauno apygardos teismas užskleidė Martyne Yčo suterštus netolimos praeities Lietuvos istorijos lapus, štai dabar tasai pats teismas, tik jau kitame sąstate, verčia taip pat netolimos praeities Lietuvos istorijos supurvintus lapus, šituos lapus suteršė jau ne pavieniai asmens, bet tam tikra idealoginė organizacija, kuri buvo sukurusi visą eilę savo pagelbinių talkininkų, šiuo atsitikimu pavidale ūkininkų sąjungos, tai yra krikščionys demokratai.Arba tikriau tarus, šitas pa- rizitinis grybelis ant Lietuvos kūno .pradėjo augti krikščionims demokratams valdant Lietuvą.
KrikščipĘįų dmokratų 

viešpų^ *Krikščionį? nuomet

1*1 Ivikc
i

With the Bases Full

Metanui 85.00
Puseį metų
Trims mėnesiams  ________ _ i
Dviem mėnesiams  ______ _ 1
Vienam mėnesiui ••••••«••••••••••••

Uetuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams _____ ___
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Pruseiką klausia, “Naujienų’’. redaktorius . “ir kiti dešinieji socialistai” nenori, kad butų Amerikoje sudarytas panašus “liaudies frontas”, kaip Francijoje?J tai galima atsakyti pirmiausia šitokiu klausimu

vyninę skaičiuoti jo padaryti nuostoliai. Netrukus padaryti nuo stoliai galutinai paaiškės.' Nuo potvynio nukentėjusieji, kuriems laikinas patalpas buvo suteikusi Kauno mieste savivaldybe, jau pradėjo kraustytis į savo semiosįufc butus. Dauguma butų gerokai apgadinti ir reikalingi didesnio remonto. šiuo metu pietus tėra duodami tik 200 asmenų. Pa gelbos punktai nukertėjusiems, nuo potvynio šelpti, beveik visi jau uždaryti. Daugiausia pei potvynį nukentėjusioj Marve lej veikė du pagelbos punktai., įsteigti

88.00 
4.00

Krikščionių demokratų 
vivaliavimo pasėkaVisų jų čia neišvardysi jų yra keturiasdešimt aštuo- ni žmonės, be to, kai kurie jų tik tiek tėra žinomi, kad dabar toje byloję dalyvaują. ' šitoje byloje nedalyvauja Kauno Aušros mergaičių gimnazijos direktorius daktaras Jokantas ir St šilinga, kuriuodu anuomet, abudu taip pat buvo Ūkininkų Sąjdngos valdybos dalyviais, bet kažkaip laimingai iš. tos bylos išsinąr» pliojo. Mat, dabartinis teisingumo ministeris S. Šilingas kadaise buvo stiprus krikščionių demokratų vedamos Ūkininką Sąjungos narys.Žinęma, niekam šitokia byla nėra maloni. Juk tai musų visai netolimos praeities istorijas murzini lapai, jų iš Istorijos neišbraukąi, nepanaikinsi, Juk visa tai budinga hė vien kuriai politinei srovei, bet visai musų tautai. Tiek tik gulima pasiteisinti, kad tai įvyko karui pasibaigus, kuomet žmonių dorovė pusėtinai buvo paraustą. Bet vis dėlto buvo galimą, jei ne visai, tąi bent dalinai ir to privengti, jei tik krikščionys demokratai anuomet butų labiau klausę visuomenes balso, o ne vien tik patikėję savo klebonams,

kratyti, kurių jie visuomet, kaipo artimiausių konkurentų, nemėgo.Ir štai viso to pasėkoje tu* rime ūkininkų sąjungos labai murziną bylą, bet ją turime tik dešimčiai metų praslinkus. Ji turėjo kilti 1926 metais gruodžio mėnesyje.Jau dabar daug kas iš tos sąjungos dalyvių yra mirę, ir tik dėl to šioje byloje jau nedalyvauja. Daug’ iš tų laikų darbų darbelių per tokį ilgą laiką žolele apžėlė..-
Teigiamųjų suole sėdi buvę 

žymus žmonės1$ dabar kaltinamųjų 7 asmens yra buvę Seimo nariai; jie visi ūkininkų sąjungoje anuomet turėjo labai atsako- mingas vietas, šešta dalis teisiamųjų yra baigę aukštą mokslą, — tai agronomai, gydytojai, ekonomistai ir kiti. Teisiamųjų ketvirtdalis* turi kitas darbo kvalifikacijas, kaip štai buchalteriai, amatininkai, baigę gimnazijos kursą — ,ir tik 10% visų teisiamųjų bus išėję pradžios mokyklas. Tai negalima sakyti, kad Čia teisiami mažai pralavinti vyrai, kurie neišmanė, ką darą. Bet kas įdomiausia, kad iš teisiamųjų beveik jau pusė ankš- čiau panašiose bylose buvo teisti ir vienu ar kitu budu bausti. Bevieik visi jie, su maža išimtimi, turi turtus, — kas žemės ukius, kas miestuose namus, kas dvaro centrus.

■— štai tokiame plačiame ste vargu butų įvykę.Bet kas liūdniausia, krikščionys demokratai niekadėjų inspiruoti to parėmė gruodžio septyniolikto veiksmus lyg ir tuo norėdami išvengti busimų nesusipratimų.Šita byla tęsis daugiau kaip mėnesį, dėlto jos sprendinio ne taip greit sulauksim. Visa tą byla daug sensacijų nesukels, nes visa tai, kas anuomet dėjos, demokratų buvo varomas biz^ nis, visiems yra žinoma, — tik tiek, kad dabar vėl visi prisimins anuos nelemtus lai-

Ęt Draugelis visuomet priklausė tai krikščionių demokratų grupei, kuri nenorėjo savo veiklą derinti su kitomis partijomis, kuri nepripažino jokių koalicinių vyriausybių, Tai buvo fanatikas katalikas.
Tipai, kurie pateko j teisia- 

• mųjų suolą
■štai kitas toksai katalikas fanatikas Petras Josiukas. ši- ths vyras kadaise Seime yra pasakęs, kad jei socialdemokratai* butų kariami, tai jis kariamiems pamuilintų virvę- Smarkus tai buvo vyras, o dabar nabagas kukliai sėdi teisiamųjų suole, žinoma, ne politinių teisiamųjų, ne už savo katalikiškus ar krikščioniškai demokratiškus įsitikinimus teisiamas, bet už kriminalinius darbus.štai Jonas Dagelis, “Ūkininko” redaktorius, labai nemėgstąs kairesnio žmonių nusistatymo ir dąr dabar buvusiam Ūkininkų Sąjungos organe “Ūkininke^ karts nuo karto pamazgomis apipila kb tų, pažiūrų žmones.Komercijos daktaras J. Ur- marfas ir. dabar žymus katalikų centro veikimo šulas, taip pat užima valstybės aparate žymią vietą kaipo linų referentas. Nemažai yra rašęs straipsnių katalikų spaudoje, Agronomas J. Valatka, žymus katalikų spaudos bendradar-

Uiūltmo halMi
Chicagoje — paštu:

Metams _ ________________ $8.00
Pusei metu __________ 4.00
Trims mėnesiams _________  2.00
Dviem mėnesiams 1*50
Vienam mėnesiui

Chicagoj per Išnešiotojus:
Viena kopija________ ___ ___  8c
Savaitei _ _______________  18c
Mėnesiui  _____________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:
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LIETUVOS SEIMO ŠAUKIMAS

embktatai.. a- įsig^leję Lietuvoje žmogų kaipo tokį visame smerkė, tik tie, kurie lenkėsi bažnyčios autoritetui, tik’ riau pasakius, katalikiškos bažnyčios klebono autoritetu pripažino, — tik tie tuomet buvo laikomi pagarboje ir tijį su tais dar skaitytąsi. Visose valstybinėse įstaigose tuomet, tarnybas galėjo gauti tik praktikuoją katalikai, taip pat organizacijos iš valstybės iždo buvo šelpiamos tiktai tos, kurių dVasios vadu buvo kunigas, — visa kas kita buvo iš' eismes 'smerkiamai, ndikipa- tną,Iš žmogaus nei doros, nei sumanumo, net mokslo nereikalauta, o tik žiūrėta, kad jis butų geras katalikas, tikriau tarus, kad jis klausytų klebono. Klebonas provincijoje buvo tuomet visagalis asmuo. Jo norais buvo keičiami valdininkai, arba net iš tarnybų atleidžiami. Mokyklų tikraisiais direktoriais tuomet buvo kapelionai, bet ne švietiiųo mi- nisterio skirti asmens.
Eikvojimas valstybės 

pinigij ;

ButerbrodininkaiIr štai gruodžio septyniolikta nakties metu įvyksta tai, kas daugely valstybių žymįai vėliau įvyko. Krikščionių dę’ rpokratų padedami tautininkai įsigali vyriausybėje, Krikšr čionįų demokratų vedami ateitininkai, dėl kurių dabar taip sielojasi krikščionys demokratai, (<ad jiems neleidžiama mokyklose veikti, gruodžio septynioliktą naktį aktingai daly.vavo perversme. Už tai ateitininkai studentai ryto metą gavo po buterbrodą ir penkis litiis. Iš čia jiems prigijo buterbrodininkų vardas.
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Konfiskuota
’ * •

Šliupo Kalba
[Pęr ądv. Bagočių “Keleiviui” 

buvo prisiųsta D-ro $Hupo kal
ba, kurią jis buvo pagaminęs 
kariuomenės šventei, bet ku
rios jam neleido pasakyti ir 
cenzūra konfiskavo, čia yrą jos 
kopija. — Red.]

KUR LINK EINAME?
Ar ne klystžvakės mums 

šviečia?
Nekartą esmi girdėjęs iš, tau

tininkų burnos, kad sveikos ir 
teisingos jų darbų kritikos jie 
trokštą ir nesjbiją. Tad aš, kai
po ne partijų, o Lietuvos žmo
gus, ir ryžausi šiuo rimtais at
sitikimais nėščių laikotarpiu, 
nurodyti, kad, mano matymu, 
mes einame kreivu ir klaidingu 
kelių ir kad todėl mes galime 
netekti savo brangios nepri
klausomybės, 
priimta su

Jei kritika taps 
gera Airdžia, tai

LOTŲ SAVININKŲ 
ATIDAI!

Budavokif Dabar!
' ......... ;l ■ *

Mes finansuosim ir pabudave- 
sim ant jusu išmokėtos žemės, 
niekad daugiau nebus taip leng
va pasistatyti narna, kaip dabar. 
Jusu naujas namas bus suplanuo
tas ir smagus dėl jus ir jusu 
šeimynos.

Be Įmokėjimų!
F. M. A. Insurance Company 

Paskolos. Finansuojam sulig su ju
su įplaukomis. Lengvus mėnesiniai 
išmokėjimai. Pasitarimas, Brė
žiniai ir Apskaitlįavimas DYKAI 1 

H. M. ZEMON CO.
30 No. La Šalie St., 

Tel. STATE 7002
Atsakomingi namu statytojai 

nuo 1916 — šimtai užganėdintu 
kostumeriu.

Atdara iki 8 vai. vakare.

MES PERKAM 
MORTGICIUS

Chapman & Co.,
INC.

135 S. La Šalie St.
Franklin 0576
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reikš, kad tautininkai myli lei< 
sybę, nors ir karčią, j akis pa
sakytą, o kitaip — Ui turėsiu 
pagrindą manyti, kad po tau
tos gerovės kauke pąa juos sle
piasi savinatidumaa ir veidmai
nystė. ;

Kad ryškiau paaiškėtų da* 
bartinės pastangos* reikia žvilga 
terėti į praeitų gadynių obąh 
sius bei įvykius, (čia išleidžia* 
me kebatą chronologijos datų, 
kurios • mažai turi bendra su 
dabartine Lietuvos padėtim. — 
Red.)

1926 m. 17 gruodžio armija 
įvykina perversmą ir pastato p. 
A. Smetoną prezidentu. Kon
stitucija suspenduota, nuolati
nis karės stovią. Mussolinis 
ėmė griežti savotišką smuiką 
(muziką) Lietuvoje^ ir pasklido 
obalsiąi: šalip demokratijai ite* 
gyvuoja (autoritarinė valdžia 
arba fašizmu pasįyądinusj) olį- 
gąrchija! Tautos vadas 'viską 
sugalvos ir sutvarkyt Reikia 
tik drausmingumo, susiklausy-?. 
mo, darbingumo ir vieningumo!

Iš pradžių oligarchijos narys* 
šalia p. Smetonos, pro£ Volde
maras, Neįvykus Pajaujo pu
čui, o vėliau Plečkaičio užsimo
jimu t tapo. įkurtas Geležinis 
Vilkas. Susidarius pasikėsini
mui ant Voldemaro gyvybės 
(sušaudytas stud. Vosylius), 
nepoilgam įkliuvo pats Volde
maras (1929). Oligarchų sąsta
tas pasikeitė (Smetona* Miror 
nąs, kurio įtaka pažymima va-, 
dinimu “Rišelję” ir Ko,), vie-r 
ningumas varomas ne demokra
tiniu ir ne ethiniu budu: per- 
suazija, įtikinimu, kad politinio 
susiklausymo ‘ reikia, bet smur
tu ir mokytojų bei valdininku 
terorizavimu bei r. i vaikymu iš 
vietų... Politiką materialiai 
reikalai — oligarchų verčiami 
lyg į religiją, kur viešpatauja 
pranašo: ipse dixif, Oligarchąi 
savo valią vykina per apskri
ties viršininkus, dažnai ma
žamokslius “gubernatorius”, ku
rie, kaip klusnus oligarchijos 
įrankiai, “globoją” draugijas, 
bibliotekas, spaudą, susirinki’: 
mus ir tt, Netąutininkams — 
opozicijai pasunkėjo gyveni-

tantjf mau plaukuf* pasišiaušė iš 
nes kilo drovi mfru 

ar kam nors nereikės naų- 
knygnešių būrius organizuos 

ti Lietuvos paliepiuose...
Puvo JaunąJietuVįų suvažiąyi- 

mąs pradžioje lapkričio mėne
sio. Tai žmonės dar nesuaugę 
ir nepilnamečiai; bet jų rezolių-. 
eijos despotiškos. Jąunalietut 
viai kėsinasi užmauti apynasrį 
šalies gyventojams. Atseit, viš
čiukai mokinsi vištą gyventi su- 
dg jų užmačiai Ir dar ketina
ma jaunalietuvius apginkluoti 
šautuvais! Jaunikliams taip bei 
lošiant, seniams mažai vietos 
besimato UetuvojĮe: Juk jau
nikliai imąsi žilagalvius paža
boti ir clgėsio mokintis. Argi 
nesubrendėliams. Šalis tvarkyti? 
Ar nęgana turėjome pamokų 
iŠ Geležinio Vilko, Iš ateitinin
kų? Kasžjn pHe kokio galo pri
eis musų tyvėnč?

Ir nedyvai* kad nauji Šukiai 
sklinda: Per daug turime mo
kytų žmonių 1' Per mažą religiš
kumo! (Povilaitis), Dissidentąi 
(laisvos minties Žmonės)—“de- 
fektyvfai’\ VOS toleruojami' Lie
tuvoje l jiems nereikia civilinės, 
metrikacijos | Piwa—lai “kra- 
molnikai”, o liaudU—ne galvo- 
jimplh o tik eksporto didini
mui!. ir varžytinėms.

Ar^stebėtipą^ kad šalyje np- 
rą etikos (nors turime 715 ka
talikų bažnyčių D* kad plėšimai, 
žmogžudystės, vogimai (net 
aukštose vietoąe!) pripildo ka
lėjimus įnamiais (kurių pav. 
Norvegijoje pasigenda!); kad 
p.ekodifikuojame vieningų ša
liai {statymų, kad nesugebam® 
atlietuvinti Klaipėdos kraštą, 
kad Kavucikui leidžiame orga
nizuoti jaunimą įkūrimui kle
rikalines. valdžjcs ?!

■ “Aušra” ir ^Varpas” auklėjo 
tautą į laisvę, ne į despotizmo 
pančius. Tąd ir dabar reikia 
nuosakųmo! A Mes j uk evoliuci
jos žmonės bepritariame smpr 
tui, trokštame, pažangos valsty
bės mechanizme laisvės krypti* 
tai; ganh ' praeityj e /ragėvom'o 
despotizmo smūgių, ir nebeno
rime nepriklausomybės dingi
mo. Vįšą tautą reikia įsąmonin
ti, ka$ mylėtų laisvę ir tvarką 
ir teisėtumą, ir čion tegul pasi
reiškia musų vieningumas! Ko
kia bus išihintis, jei vieningu
mu atsieksime tiraniją ir des
potizmą, ir neklaužadas suso- 
dinsipie kalėjiman ar gillotinuo 
Slmę?

Lietuvą dabar vis daugiau ir

NEW YORK. — Imtynės už pasaulio čempionatą. Turkas 
Baba (su ūsais) antru kartu nuveikė vokietį Schikatą ir

i‘iu ..|j tf ūmiu imi Jjuatws,v>er

Ali 
laimėjo pasaulio čempionatą.

mokytojų, verslininkų, preky
bininkų bei amatninkų, ūkinin
kų ratelių, ir darbo organizacL 
'jų. Seimo narių skaičius — 40; 
šeimininkas bent 30 metų am
žiaus ir išėjęs bent vidurinės 
mokyklos mokslą. Dalį jų (15) 
skiria valdžia, o 25 narius ren
ka gyventojai slaptu balsavimu, 
ne sąrašais, bet atskirai kiek
vieną savo apygardoje. Seimo, 
funkcija — įstatymus leisti ir 
biudžetą nustatyti.

Valstybes Tarybą arba Sena
tas iš 3Q narių, kiekvienas bent 
40 metų amžiaus ir išėjęs aukš
tąjį mokslą. Valdžia skirią iš 
jų 10 narių. Funkcija: persijoti

. . .....—............ . i "i-" i 1 1 » ..... .. " i1 "r“** 

ir sumečiau, kokie yra truku
mai musų valstybės mechaniz
me dabartiniu metu, Trumpai 
suglaudęs, pasiūliau tokią pro
gramą:

I. Reikia liaudies ir miestie
čių atstovybės-seimo. Nėra kam 
gyventojai išdrįstų nusiskųsti, 
kada jaučiasi skriaudžiami- Jau
noje (valstybėj e, kur gyventojai 
nėra įgudę save valdyti, gal 
būt seimas rinkti iš politiškų 
partijų nėra praktiška, nes 
partijos neperstato visų savo 
narių interesų; tad galima mė
ginti seimas rinkti iš profesinių 
organizacijų: gydytojų, advo
katų, inžinierių bei techniku.

seimo nustatytus įstatymus, 
biudžetą kontroliuoti sutartis 
su kitomis valstybėmis ratifi
kuotu revizijas daryti viešose 
įstaigoje ir tt, Senatas prižiūri 
veiksmus vykdančiosios val
džios, ,, ......... .

Šalis renka šeimimnką^vądą, 
prezidentą, kuria pasiskiria 
bendradarbius, ' ministeriais, 
jam atsakomingu*. Tai vykdo
moji valdžia. Prezidentui pri
klauso teisė vetavimo ir pasi
gailėjimo.

H. Konstitucija tobulintiną. 
Ji privalo būti valstybės tikruo- 
ju pagrindu, ir nustato piliečių 
teises: sąžinės, tikybos, žodžio 
ir spaudos, susirinkimų bei 
draugijų laisvę. Kaip spauda, 
taip, ir visi piliečiai teismui at- 
sąkomingį už šmeižtus, nemo
ralumą ir kriminalumų skelbi
mą. Visi piliečiai lygus prieš 
įstatymus. Tik nuopelnai šalies 
laisvei bei gerovei teduoda pa
garbą bei pirmenybę. Pagrin
dines pareigos: dorovingumas, 
darbingumas, įtvarkingumas, su
siklausymas, ir bęndradąrbią- 
vimas. Civilinė metrikacija įves
dinama sulig Suvienytų Valsti
jų pavyzdžiu.

III. Bažnyčia ątsįriama nuo 
valstybės. Konkordatas atšau
kiamas. Kunigijai neteikiama 
jokių privilegijų, jie tik savo 
krašto piliečiai (be exteritoria 
lumo), Bažnyčios išlaikomos 
tų, kurie kunigų patarnavimo 
reikalingi- Kunigams už patar
navimą ir apeigas mokamas at
lyginimas įstatymais nustaty
tą*, Svetimi vienuoliai bei vie
nuolės tuojau iš šalies pašali
nami. Visos tikybos kaip ir ne- ypa naudingos. .

■'ini'.-.^riHmn1 ’ i.1 i.i.iuji ■ jWu n H"W*f

tikyba lygiai pripažįstamo*. Re
ligijos mokymas atliekamas 
bažnyčiose sulig jų kanonais.

IV* Mokykla (kaip Ameriko
je) neutrali religijoms* o etikos 
mokymas visiems privalomas-. 
Svarba dedama gamtos moks
lams '(fizika, chemija, biologi
ja)» sociologijai, matematikai ir 
hygienai (eugenika).. Mokykla 
skiriama mokslinimui ir gyve
nimui žemėje: todėl gimnazijos 
realinės, amatų bei ūkio moky
klos, muzika, paišyba, bei cho
rai; gimnastika.

V. Amnestija politiniams ne- 
ląisviams (jei nedirbo svetimos 
valstybės naudai)..

Tokios reformos . sukels pa
garbą Lietuvai visų krašto gy
ventojų, taip pat ir užsienių. 
Lietuva taps nepugalima savo 
pasišventimu, darbštumu, švie
sumu, ir pasitikėjimu šviesios 
ateities. Pasireikš gyventojų 
iniciatyva, kas išeis į sveikatą 
visai šaliai. Nebus pavojaus iš
sisukti iš internacionalių su
gyvenimo vežu; ne* juk nori
me Vakarų paramos svetimai 
kokiai valstybei muš puolant, 
čionai prisiminkime aiškius per
sergėjimus ir .paakinimus anglo 
Wedgewoodo ir francuzo Pau
liaus Bastide’s pavojų valan
doj.

gįapienti sat,.,
Dr. J. šliupas.

10, XII. 1935.
Palanga.

Skeli .imat Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

—r ■I į r~-, • į. .,.f

PALYGINKIT
APSAUGA

mat; nepirksi Vada pa'vei^Įo ^tėją carų Rusijai

!‘VISU TRIJŲ’
VISUOMETŽEM AS KAINAS

Vai.: 8:30 iki 8:30 y, vąk, 
TEL, HARRISON 9751
326 S.STATt ST

Opposite Store, 4(1. Fluor

Generalis >, 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
2417 S. Campbell Avė,

Tel. LAFayette 7029

".....»,)—...m. ■' 1

ŠIOS SAVAITES

Eilra Šaipai
SAMPELINE J į
ELEKTRIKINfi B

LEDAUNfi
VERTES $150

ROOSEVELT 
FURNITUREcį

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

ar knygų, nelankysi jaunalie
tuvių šokių vakarų, nenupirksi 
jų lioterįjos bilieto, pępriaidėsi 
Vadui pirkti dvare, nedėsi mi’ 
nisitęrio pirmininko atvaizdo 
didesnio UŽ kitų atvaizdus — 
busi įskųstas kaipo neklaužada 
ir valstybei nusidėjęs... Valsty
bės saugumo policija sekioja, 
ar neišgirs kokį žodelį, nepa
tinkamą kokiai hors vyresnybei 
ar organizacijai;' dabar tokių 
šnipų itin daug valstybės tar
nyboje...

Vado globa konstitucinėje 
valstybėje nebūtų pro šalį. Bet 
ir pakeistoji Lietuvos konstįtuy 
ei j a neturi teisingumo pagrin
dų. ir todėl norą vykinąina. 
NėrKpasitenkinimo net kariuo
menės yaduose, kaip liudija at
sitikimą! su gen. Plechavičiu
mi, pulk\ Petrųičiu, gen. Skvb 
Ču ir geni Gerulaičiu, o ypačiai 
akylandųa 
Bačkumi 
versme p. 
su pulk. Navak' 
viršininku Kubiliutnu^(1931 
m.): juk jų net sukilimai bu
vo organizuojamas!

Išėjus naujam spaudos1 •įsta
tymui, sako, laikraščiams ne
busią cenzūros, o tik apskrities 
viršininko. priežiūra, kuris gali 
spausdinį dar iš spaustuvės ne
išėjusį konfiskuoti. Nuo, reduk
torių reikalaujamą ąugštojo 
mokslo, bet jis pavedamas glo
boj dažnai mažamokslio prižiu-. 
rovot Baudų numatoma nesi-

atsitikimai su pulk, 
(pasižymėjusiu per- 
Sųietonos naudai), 

iy vyr. štabo

kur ręikėję garbinti autokrąti- 
nę valdžią, kur cerkvė buvo pa
laikoma viešpataujančiųjų bąž- 
nyčįą, ir kur žm°nių inicįąty* 
va buvo smerkiama bei varžo
ma (presą, draugijos, susirin
kimai). Tokia Rusija juk ne
garbingai žlugo.

Ateitis berods tamsoka. Šiaip, 
ar taip, musų ainiai įtars sąvo 
teisingą. žodį apie musų nesu
gebėjimą žmoniškai tvarkytis, 
namie, kaltins vadus dėl liau
dies nustumimo į užpakalį, nes. 
juk tik liaudyje, šviesoj© ir 
sveikatoje, k armijoje, gerąi iš
lavintoje ir apginkluotoje, glu
di tautos galybė.

‘Lietuva dabar atrodo lyg 
ans supančiotas žirgelis, kurį 
norima šuoliais pirmyn varyti' 
nei nęžipąnt j.ąm kur link. Ar 
toli nueisime be ęxperimentuo- 
dami be tautos atstovybes ir 

/

demokratijos ? Be žmoniškos, ir 
vykinamos konstitucijos, teisiu* 
gurnu paremtos ir nustatančios 
tvarką šalyje, kaip teises taip, 
ir pareigos piliečių?
Nenusivilkime! Pasimokyki

me. Mussolinis sukliuvo kalnuo
se, Lenkija keičia Pilsudskio 
nevykusią (provokišką) kryptį, 
Hitleris prilips liepto galą pyL 
vedęs Vokietiją prie maisto 
trukumo ir prie imperialistinio 
despotizmo! Ne teroias, bet 
etika visam pamatas, kuris ap
saugoja nuo vidujinių sukrėtį-. 
mų..

Lapkričio

ĮKAINUOTAS fl 
ŽEMIAUSIA... f •510 r

IR AUKŠČIAU, LISTO KAINA 
PĮRBTŲVR^E, DETROITE 
SPECIALUS ĮRENGIMAI

• . . ..

Nepaisykit musų ap- 
sauRoę įspėjimo. Įsitikip- 
kito patys. Tiktai didysis, 

exti’a4vertės Plymouth iš 
. “Visų Trijų”, duos jums abu 

Safety-Stėel body ir 100% 
Hydraulic Stabdžius.

Važiuokit šjuo erąžiu er- 
dviu Plymouth. Jus isitikin- 
sjte, kad tai didžiausis, iš-:. 

. taįjringiausis ir iengviąusis 
iš “Visų Trijų” valdyti.

PlymOųth 4-durių sedan 
kaina skiriasi nuo $1Q iki 
$15 nuo Kitų Dviejų ata- 
tinkąnčių body models (kai- 
UU lįstOs vyriausioj dirbtu* 
yėj) . . . dar jums duoda nuo 
stabų extra-vertės ypatybes ’ 
numeri. Pastebėkite apsau
gos patikimumą, ekonomiją 
Šią duodamam ypatybių Jis?

; te.. '
Nepirkite akis užsirišę. 1 

Pirm negu pirksit bile koki • 
kara įsitikinkit, kad jus va
žiuojate extra-vertės Ply- • 
mouth. Klauskite bile kpkio 
Plymouth dęalerio šioj šaly,

100% Double- 
Actjon Hydraulic 

Stabdžiai

I tfJVAl 
Rali WHEtu

rjyn»outh įvedę llydrauĮlc Ht«I»- 
džius I žeinos-kainos Ituikij lftŽ8 
, .. ir šiandien Plypjnuth atuh- 
(Ižial yra 8 matų tyrimo, tikri
nimo ir . tąlsynio beį t9hul(n|mo 
pasekmė. Jie visuomet lygina
mi, ęvcjĮ-aotipŲ, fiųri, greiti, <k*l- 
t9j kad jie patys lyginas 1OO% 
Hydnuilic. .. pasauly saugiausi 
ir ekonomiškiausi stabdžiai.
SAFETY-STEEL body

Pastatytas moderninis, v|-
hhs—plieninis gel>,Kelio kąrąs ... 
Šitas gražus Plymoųtb bo<ly yra 
visas Safety-Stecl padarytas aut 
masyvių plieno karo rėmų.

PLŪS.,,
CHAIN DRIVEN CAM8HAFT 
ĮIANDIIRAEK ON WWV¥ SHAFT 
SUBALANSUOTAS - SVORIS IR 
SIB ĄI ,AI\8 VOTAįK 81'KING-

DGUBLE-RĮGIpITY VRAMU 
SAKEAiRIVEN HEARING

(Anti-fog gląre)
20 ANTI-FRICTlON BfcARINQS 
S WA Y-ELIMINATOR IN-FRONTU , 

(Standard on De Liixe modelę)
18.2-1 S,TĘERINQ G E AR RĄTIO 

KTELRING 8HOCK ELIML i
N’ATOR, 1

SAFETV-GLASS AVINUSIIIELD', 
LQW CENTER JĮ),F GRĮVITY 
113-COlAV • RA'I’V PAGRINDAS 
ROLI^-gEĄRING U?fIVW

Pirm negu pirksi 
žemos^kainos karą

TIKTAI PLYMOUTH duoda jums
visas šitasSuper-Safety ypatybes

LENGVA NUSIPIRKT

i PAPRASTŲMOKESNIU

Pbmnuth yra |kaiuuot«s mažiausia),., 
ir PlynioŲtli įmokėtinai yra žemląųsi. Jjąs 
p«IHo pirkti dideli nauja I’ljrmouth už 
tiek mažai kiek $25 | mėueai. The Com- 
merclal Crcdit Company tat. padarė galimu 
visiems Chrysler, Dodgc Ir Dc 80(9 dęąle- 
t-ląniH flnąnsuędaipa lengvais terminais, 
kuH padaro Flyinoutli lengvai įperkamu.

CHRYSLER, DOOGE IR DĘ SOTU DEALERIAI

BUDAVOJA4 d. esmi rašęs p. 
ir 

ten smulkiai išdėsčiau kaip blo-
gailėti kaip spaustuvės vedėjui, prezidentui memorandumą_xK. ......._

pamankštinti. Įstatymu akai- gybes dabtirtinio gyvenimo, taip
taip ir laikraščio redaktoriui ® ramius karus
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Kas Yra Tie Pirmi 
Lietuvių Sakalai?

Po gražiąją Lietuvą, 
kurią turėtumėt ap
lankyti šią vasarą

Muzika ir vaišėmis 
“Pirmyn” tarė ačiū 

savo rėmėjams

SPORTAS
ŠIANDIEN IMTYNĖS

t

pa-

Visose lietuvių kolonijose lietuviai 
pradeda teirautis ir viens kito klausinėti: 
KAS YRA TIE PIRMI LIETUVIŲ SAKA
LAI?

Kaip žinia, Naujienų gegužiniame 
piknike, sekmadienį, gegužės 24 dieną, 
Birutės Darže dalyvaus Pirmi Lietuvių 
Sakalai.

Lietuvių Sakalai susideda daugiausiai 
iš mergaičių. Matomai mergaitės labiau 
nori lavintis, negu berniukai.

Sakalus mokina Andrejevas. Tai yra 
žinomas šokių ir atletikos mokytojas.

Nežiūrint, kad oras dabar yra pusėti
nai šiltas, vienok tos mergaitės, net suši
lusios mokinasi įvairius gimnastikos prati
mus. Tenka pažymėti, kad šios visos mer
gaitės yra iš p. Zabukienės jaunuolių 
grupės.

Reikia dar pridėti, jogei jaunuolius 
mokinti reikia didelio pasišventimo ir ne
mažai kantrybės. O Andrejevas, kaip ma
toma, turi užtektinai kantrybės ir pasi
šventimo ^išmokinti įvairių gimnastikos 
pratimų ir dar niekur nematytų triksų.

Kiekvienas atsilankęs į Naujienų ge
gužinį pikniką turės malonumo pamatyti 
PIRMUS LIETUVIŲ SAKALUS.

, Bus dar ir kita naujanybė šiame Nau
jienų piknike. Bet apie tai pranešime ki-

(Tęsinys)

KAUNAS IR APIELINKĖS

Saddle. & Sirloin. Kliubo pasek
mingose iškilmėse nebuvo už
mirštos ir motinos.

šiandien Arcadia Gardens 
talpose (4444 Brodway) įvyks 
eilinės ristynės, kad surastų

tinkamą oponentą dabartiniam 
čempionui Ali Baba. Risis aus- 
tralietis Stan Buresch su John 
Swenski. Abu yra smarkus 
ristikai.

Be to, *risis dar keturios po 
ros gerų ristikų.

1 ’ '■

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilėjus Kapu 
Puošimo Dienoje

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie* yra 
palaidoti tautiškose kapinėse.

GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveikslą ir tinkamą aprašy

mą apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą ir kartu paminėti metų sukak 
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslą stovint šalia pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B. Am
brose,. Canal 8500 arba parašykite laišką į Naujienas.

GRAMAM & SONS, Ine.
“Malevų ir Sienų Popieriaus Krautuvė“

1821 W. 35th St. ' 1638 W. 79th St
Tel. LaFayette 3873 Tel. Radcliffe 3886

1936 SIENŲ POPIERIAI
• Naujos Spalvos • Nauji Baštai 

e Nauja Medžiaga

TAIP PIGIAI KAIP »■
Už ROLIŲ ...... ... .. ...OC
SIENŲ POPIERIAUS NUTRIMA- 

VIMAS VELTUI!

Gamtos gražumo atžvilgiu 
girtis gali Kaunas ir Kauno 
apielinkės 
su Neriu vienas kitam puola j 
glėbį”, anot poeto. Daugelio 
žinovų pripažinimu, vienas gra
žiausių Europos miestų savo pa
dėjimu tai KAUNAS. Daug čia 
istorinių vietų/ kurios turistui 
primins Lietuvos garbingą se 
noves istoriją, čia pamatysite 
Kauno pilies griuvėsius, Perkū
no namus, dairgelį senų baž 
nyčių statytų 16tam ir 17tam 
šimtmety, čia garsus Vytautę 
kalnas, jo statyta bažnyčia ii 
jo vardo gražus tiltas per Ne
muną, Aleksotas, Napoleono na
mai ir kalnas, vaizdingas Mic 
kevičiaus slėnis, žodžiu, šimtas 
gražių reginių iš miesto į ap
linkinius kalnus ir nuo aplinki
nių kalnų į miestą ir jo apy
linkes; 
giniai 
kalno parko į miestą nuo Alek 
soto šlaito, nuo žaliojo kalno 
ties Meno Mokykla, ię nuo Ža 
liojo tilto per Nemuną.

Kiek toliau už Kaimo, Nemu 
no pakrantėse prie didelio pu
šyno randasi Kauniečių pamėg
toji PANEMUNĖS vasarojimo 
vįpta. čia galima Nemune pa 
simaudyti, geras čia pliažas 
O pušynas, kuris randasi šioj 
apylinkėj prie pat Nemuno 
krantų ,tai vienas iš gražiausių 
visoj Lietuvoje, čia vienam va-?, 
sariniam restaurante galima 
gauti gardžių vėžių ir gero lie 
tuviško alaus.

Dar toliau aukštyn Nemunu*? 
tyliam pušyne n -tai Pažaislio 
bažnyčia ir vienuolynas su Po 
cių dvaro liekanomis. Vienuo 
lyno baroko styliaus bažnyčia 
garsių 16to ir 17to amžiaus 
italų menininkų statyta ir puoš
ta. Vien aplankyti Pažaislio 
bažnyčią verta važiuoti į Lie 
tuvą.

Toliau JURBARKO link, Ne
muno krantų pušynuose išsi
barstę labiausiai Kauniškių mč- 
giami Kačerginės ir' Kulautu 
vos vasarnamiai. Susisiekimas 
su tais punktais eipa garlai
viais. Važiuojant Nemunu ii 
įsisukus į Nevėžį, 10 kilomet
rų nuo Kauno, yra gegužynių 
pamėgta vieta Raudondvaris su 
senais dvaro rūmais, parkais; 
o ant aukštos kalvos gotikos 
bažnyčios griuvėsiai; trąšios Ne
vėžio pakraščių pievos ir sta* 
tųs šlaitai.

Prie Raudondvario abiem Ne
muno pusėm prisiglaudė daug 
žvejų ir sielininkų trobelių šiau
dų stogais, kurios sudaro labai 
jaukų ir nepamirštamą vaizdą.

(bus daugiau)
—V. Byanskienč.

“Čia, kur Nemunas

Ypač gražus re 
tai iš Vytauto

Užsirekomendavę pirmos rų- 
šiės šeimininkais, “Pirmyn” 
choras sekmadienį priėmė į sve 
čius savo rėmėjus ir draugus ir 
iškėlė jiems vaišes.

Saddle ir Siiįloin kliube, prie 
43-čios ir Halsted gatvių, susi
rinko apie 200 žmonių. Persiė
mę jaunųjų šeimininkų nuošir
dumo ir' rūpestingumo, sukelta 
jaukia nuotaika jie praleido 
vakarą, kurį dažnai maloniai 
prisimins.

Pagerbdamas savo rėmėjus iv 
draugus, kurie įvairiopa pagal
ba suteikė galimybę pergyventi 
sezoną, kupiną pasisekimų ir 
gerų darbų, choras pavaišino 
juos skania vakariene ir muzi
kaliu programų. Jame didžiu
moje figūravo jauni 
lentai, ikišiol niekur 
sirodę scenoje.

Busimieji solistai

choro ta
da? nepa-

Graham’s SpeciaI GLOSS arba 
Semi-Gloss Paint Maleva su ena- 
mel finišu. Sienoms ir medžio 
darbams $1.95
Už galioną *.......... . už

PAINTER’S FLOOR IR 
TRIM VARNIŠAS 

Džiūsta i 4 valandas 

galioną "19 -
Kun. M. X. Mockui 

sušelpti vakaras
DIAMOND GLOSS 

arba FLAT PAINT

Balta ir spalvuota

%. . . . . . 95c
■4— - ----- -------- --------------------------

SpeciaI paint ir var
nish remover OEa 
—gal.......... OO C

Diamond
Greit džiustantis

Spar Varnish
Vidinė ir išlau
kinė Waterproof

;i, Ji oo

Ekonomiška 
GLOSS PAINT

Balta ir- $1.AC) 
spalvota ■

Sienų popieriaus va- 
lyklis. Visų brands

3kuT.... 21c
HEAVY BODY FLAT WHITE ......   už gal. $1.49
MASTER PAINTER’S WHITE ENAMEL gal. $1.95 
SHERWIN-WILLIAMS FLAXOAP, 5 sv. kenas .... 95^ 
DIC-A-DOO PAINT VALYTOJAS, didelis pakelis 23^

Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, Jewel, Wallhide, 
Pratt & Lambert & Old English Products

VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais 
 ir še$tadieniais vakarais.

BRIDGEPORiTAS.—Gegužes 
16, šeštadienio vakarą, Vilnies 
svetainėj, 3116 So. Halsted st., 
įvyks vakaras kun. M. X. Moc
kui sušelpti. <

šiam vakarui rengti komisi
ja, J. D. Bendokaitis, T. J., Ku
činskas ir P. Mikulenas, dirba 
pagal išgalę. Jie deda pastan
gas prirengti viską kuogeriau- 
siai, kad parengiriias butų sėk
mingas ir liktų pelno. Ir kun. 
Mockus užsitarnauja paramos, 
nes jis dirbo visą laiką, kol je 
gų turėjo, laisvamanybei. Da
bar gi, netekęs sveikatos, ran
dasi sunkioj padėty.

Vakaras prasidės 7 valaną. 
Įžanga veltui.—Senas Petras.

apdainavo 
ne vien rėmėjus, bet ir moti
nas. Vakarėlyje susirinko daug 
motinų, pasipuošusių gėlėmis 
nuo sūnų ir dukterų, kurie jų 
neužmiršo tą sekmadienį išpuo- 
lusios Motinų Dienos proga. 
Visas motinų dorybes ir jų var
gelius, kol užaugino tuos sū
nūs ir dukreles, dainininkai iš- 
rokavo net keliose dainose. Su? 
sirinkusios į sekstatą, progra- 
mo dalyvės sudainavo ir spe? 
cialiai sutaisytą dainą, kurioje 
jos atstovavo po vieną raidę 
žodžio “MOTINA”.

Be dainų, , prie programo pri
sidėjo ir kai kurie rėmėjai, 
trumpai prabildami į susirin
kusius: Jie paraškė, jog ir to
liau kaip galėdami Tems chorą 
kad jo kelionė? nedėkingu ir 
sunkiu muzikos darbuotės keliu ■ ' * ’ X
butų kuo lengviausia ir pasek- 
mingiausia. į

Nora Gugiėilė priminė, kad 
jei kam priklauso padėka, tai 
yra motinoms, kurios išauklėjo 
jaunuolius tautinėje dvasioje 
ir nuo pat jaunų dienų ėmė 
jiems skiepyti muzikos meilę.

O Dr. Montvidas, nueidamas 
toliau už visus kitus rėmėjus, 
pareiškė, kad jei galėtų, tai 
pats vienas suteiktų chorui vi
są paramą, kiek tik jos reika
linga. - - f

Vakaro ceremonijas choras 
užbaigė sudainuodamas garsų j 
“Dunojaus Valcą”. Tuo gra
žiuoju kuriniu savo padėką rė
mėjams pareiškė vedėjas Ka
zys Steponavičius. Pašauktas 
kalbėti jis susilaukė ovacijų. 
Bet nebūdamas kalbėtojas, ąiš 
kino p. Steponavičius, jis ir 
choras muzikos1 keliu daug gė
riau gali pasakyti tą, ką jau
čią.

Tvarką vedė jaunas “Pir
myn” narys ir vakaro rengimo 
komisijos narys, Pranas Pūkis 
Muzikalę dalį paruošė p. Ane
le Steponavičienė, kuri kartu 
su J. Steponavičių akompanavo. 
Dainavo Šie dainininkai: Aldo
na Grigonis, Ona Benikaitis, 
Lilija ~Stuparas, Onuks Skeve 
riiitė, Milda Baronas, Stella 
Rimkiutė, A. Trilikaitė, T. Ja
nulis, Pranas Pūkis ir J. Rukš- 
tela. Vytautas Beliajus ir V. 
Grybiutė šoko.

Tarp svečių buvo visa eilė 
daktarų ir jų žmonos: pp. Ke
liai, Vezeliai, Strikoliai, Mont
vidas, adv. ir p. Gugiai, pp. Be- 
nikaičiai, Nekrošiai, Keliai; 
Stuparai, Pūkiai, Čepuliai, Ryp- 
kevičiai, žymontai, Augustai, 
Grigonienė, Millerienė, etc. At-\ 
silankė ir pulk, ir p. J. Hough- 
telingai, kurie ten pat paliko it 
“Pirmyn” rėmėjais.

Šokiams grojo G. Stephens 
orkestras

NORTH 
CERMAN 
LLOYD

XI.
OLYMPIAD
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 

ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

7 DIENOS Į LIETUVA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 
Bremerhavene užtikrina patogią kelionę i Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NE WYORK

■ f 1

»»•- -

BERL1N 
AUGUSI 1-16

.HAMBURG - AMERICAN LINE 
ONORTH GERMAN LLOYD 
k130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

NOW!
SPECIAL PARDAVIMAS

MALEVŲ
KRAMER’S 1 kauto $4 gQ 
saitas -enamelis Gal. ■ 
KRAMER’S juoda skrynų. CQa 
enamelis..................... Gal.
FLAT ir gloss sienų $4 4 Q 
maleva..................... Gal. ■ ■Iv
GRYNAS virtas linseed *7Qf* 
aliejus........................  Gal. ■ v v
GUM spirit terpentinas 
Galionas .................. ..........vvv

Atsineškite nuosavus indus. 
Musų extra 

KRAMER’S 4 valandų grindų ir 
sienų trimų vamišas $4 4E 
Galionas ........................ ■ v
SIENŲ POPIERIAI

BOSCH WALL
Stylius, Išvaizda. Mados

SpeciaI:
Apsaugokit savo klejonkes su 
LINVAR—greit džius- CQa 
tančiu, kvorta     v v U

KRAMER’S
PAINT STORE

x Geresnė maleva už mažiau

548-50 E. 63rd St.
• Tel. Midvray 0097

Mes pristatome. Atdara Antr., 
Ketv.. šeštadienio vakarais

Garsinkitės Naujienose

ĮVYKS SEKMADIENY,

BIRUTES DARŽE

“NAUJIENŲ
LINKSMAS

PAVASARINIS

Gegužės-May 24,1936

PKOGKAME dalyvaus pirma SYKI lietuvių 
SAKALAI—GIMNASTAI MUZIKA—ŠOKIAI •

UŽKANDŽIAI-GĖRIMAI
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Trečiadienis, gėg. 1S, 1036

narnoj o motina ir jaunesnysis 
brolis prašė teismo susimylėk 
jimo. .

Teisėjas Hartigan, pamąstęs 
kiek, paklausė kaltinamojo 
brolio: “Ar tu gali įveikti vy
resnįjį brolį?’*

Vaikinas atsiliepė: “Taip.”
“Tai išvanok jam karštai 

kailį čia pat kitame teismo 
kambaryje,” paliepė teisėjas*

Ir teismo prižiūrėtojai įsako, savaitę. Norintieji išgirsti jį 
kad jaunesnysis brolis su tik
ru pamėgimu išpildęs teisėjo 
paliepimą.

Po to teisėjas paleido kalti
namąjį, bet įgaliavo jaunes
nįjį brolį užkurti panašią pir
tį vyresniajam namie kiek
vieną kartą kai matys tokiai 
pirčiai reikalą.

Kupiškėnų Kultūros 
Draugijos susi

rinkimas
Sekmadienį, gegužės 10 die

ną, p, P. z Švelnio namuose, 
2419 West 35th St. įvyko Ku-. 
piškėnų Kultūros Draugijos 
susirinkimas. į Narių atsilankė 
mažai.

Po to, kai protokolas tapo 
perskaitytas, komisijos na
riai išdavė raportą iš įvyku
sio draugijos vakaro. Parengi
mas davė pelno, bet dar tikrai 
nėra žinoma kiek, ba ne visi 
nariai sugrąžino tikietus, ku
riuos buvo paėmę platinti.

Nutarta surengti draugišką 
išvažiavimą kur nors miškuo
se. Išrinkta komisija surasti 
tinkamą vietą; Kur ir kada 
išvažiavimas įvyks, paskelbsi
me vėliau.

Keista, kad taip mažai ku
piškėnų atsilanko į susirinki
mus. Atrodo lyg jiems butų 
tai svetima. Yra daug narių, 
kurie nebuvo atėję j susirin
kimą nuo pat draugijos su- 
siorgaiiizavimo. Tatai peikti
na. Kupiškėnų Kultūros Drau
gija yra suorganizuota tikslu 
skleisti apšvietą tarpe draugų, 
taigi mes turime ją remti vi
sokiais budais, —P. B.

Vytautas Tarutis 
Mušketierių Oktete

X • ’•..     1—--------------- --------

Pamoka kumščiomis 
teisme

. Tcisėjb Matthevv D. Harti- 
gan teisine buvo nagrinėjama 
byla Walterio Kastian, 23 m., 
4811 So. Lincoln st. Jaunas 
vyras kaltinta vagyste. Kalti

Vytautas Tarutis neseniai 
gryžęs iš Quincy Light Operos, 
kur jis dainavo per keletą 
menesių, tapo pakviestas dai
nuoti Old Heidelberg Imi. Vy
tautas dainuoja Mušketierių 
oktete, kuriam vadovauja Ri- 
chard Hazard, ir šiaip išpildo 
solo įvairius muzikos kuri
nius.

Old Heidelberg Imi, 14 W. 
Randolph St., yra viena pui
kiausių vokiečių įstaigų Chi- 
cagos vidurmiestyj. Čia 
žiunioje susirenka turčiai 
ksmi utis.

Užvakar, kai Vytautas 
rutis pradėjo dainuoti, į Old 
Heidelberg atvyko ir paskil- 
bęs Samuel Jnsull su Chicago 
Civic Operos dainininke Ro- 
salini Murini. Tą Rosalini

did- 
lin-

MASTER WM)0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STRjfliT (ARTI WOOD ST.) 4

............... - "* 11 L.' IĮ J ,3. ,j! JJIl 1 |Ji į Į,! ‘* '•<«Z

KYLA“KIEKVIENOS
RŪŠIES

Tiktai moksliškas paraištis tinkamai jums. mus paraiščiui pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintas pairai skirtinga kylos rtiš| sltikėjimu I
jums tikrai padės. Vcngkito nemalonu-1 Elastikinėa pančiakoe. diržai, braees 
mtj. Atsiduokite i patyrusio Experto pa-1 pažeistiems, čeverykai tiems, kurių eijna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas I riai nesveiki.

ĮVYRĄS IR MOTKRIŠ”! KAINOS
PRIŽIVRETŲJAI, Į PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE WELLS STREET

pirmadienio vakare buvo už
kviesta dainuoti it ji išpildė 
porą gražių miižikoš ’kurihių. 
“Naujienų** reporteriui Old 
Heidelberg menedžeris Ęrnęšt 
G. Kili pranešė, kad Insultas 
ir Rosalini esą jų nuolatiniai 
svečiai ir kad Rosalini dažnai 
pas juos dainuojanti.

Vytautas Tariitis minėto j 
įstaigoj dainuos per visą šią

ir kitus meno talentus nuvyki
te bet kurį vakarą šią savaitę. 
Užtikrinta, kad linkimai lai- 
kiį praleisite. Bulaiv.

Gražiai palaidota 
Monika Bukauskiene 
Tautinėse Kapinėse

Gegužės 11 dieiią gražiai pa 
laidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse Monika LukaUSkienė, ku
ri mirė sulaukusį pusę am
žiaus. Paliko nubudusį ^vyrą 
Petrą, dukteris Emily ir Lorettą 
ir seserį Evą Roman, o taipgi 
daugiau giminių ir draugų.

Apie antrą valandą po pietų 
gražus būrelis giminių ir drau
gų susirinko į Velionės Monikos 
natrius; 8702 KenilMorth avė., 
Berwyii, III., ir suteikdami pas 
kutinį patarnavimą palydėjo 
Velionės kūną į amžino pasilsib 
vietą-—Lietuvių Tautines Kapi
nes.

Gamta pavasario metu* gaivi 
na miškus, , žolynus, puošia 
skaisčiu rubU pievas ir džiu
gina kiekvieną žemeč gyvį, tik 
dieną iš dienos nepermaldauja
mas likimas skiria iš gyvųjų 
tarpo senus ir jaunus. Tas ne
permaldaujamas likimas aplan
kė ir velionės Monikos Lukaus- 
kienės namus ir išskyrė ją -iš 
šeimynos, giminių ir draugų

tarpo, palikdamas juos' skau- j kitas laimėjęs lietuvis tai Nor
bertas Grublis, irgi atsižymė
jęs nupieštu paveik^lu-r-poste- 
riu.

O kaip parašiusius geriausius 
straipsnius pripažinta Gordon 
Stepahek ir Dorothy Dlough.

Įdomu* pastebėti, kad Visi ke
turi kontfesto laimėtojui yra 13 
metų bęrnaičiai ir mergaitės. 
Gabiems jaunuoliams,, matyti, 

nei kiek ueken-

dančiomis Širdimis ir liūdnais 
atsiminimais.-^-Senas Petras. •

Jos. F. Budriko krau
tuvių piknikas “Bi

rutes darže
Sekmadienį, gegužęs 17 die

ną, Birutės darže Još. F. Bud
riko‘krautuves rengia pikniką. 
Bus įvairus programas.

Jos. F. i Budrikas užtikrina 
visus žemaičius, Aukštaičius, 
Dzūkus, Zanavykus, Kapsus, 
Mozūras, kad jie atsilankę į 
pikniką tlires “Good Time”.

O prie to dar gamta yra pa- 
pubšus Birutės daržą gražiais 
žolynais, čia- pakvėpuosite tyru 
oru tarpe ąžuolų ir žydinčių 
gėlių.—Senas Petrs.

Piknikų Mėgėjas girdėjo, jo- 
gei Jos. F. Budrikas išdalins 
daug dovamį artistams-kontes 
tantams, kurie dalyvaus šiame 
piknike. Kaip , žinia, artistų- 
kontestantų piknike visada Su
sirenka daug. Ir publika turi 
progos pasiklausyti įvairios mu
zikos, ir dairių.

•—Piknikų Mėgėjas.
-.....— ■ ■ ------ - :

Lietuviai mokiniai 
kontestolaimėtojai
Pastarosiomis dienomis Cice*- 

ro Health Center kartu su Chi
cagos Tuberkulozo Institutu 
buvo surengę kontestą, kuria 
me dalyvavo vietos mokiniai ir 
mokinės. 1 •

Iš keturių koiitesto “lįiniėto- 
jų du buvo lietuviai. Silvija 
Visbaras, žinomo lietuvių dar
buotoj o ir ' realestatininko Vis- 
baro duktė, laimėjo kontestij 
nupieštu paveikslu— pošteriu;

skaitlinė “13” 
Ida.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidinius 

vedyboms
Šie lietuviai ir lietuvaitės, iš' 

siėmė laisnius (leidimus) v* 
dyboms:

George Kratzner 55 m. ir 
Victoria Stenavich 32 m.

Peter Stankus 25 m* ir Ruth 
Stiklus 20 m.

Jacob Mathers 28 m.
na Berkompas 19 m.

Chešter Bullis 24 m.
zabeth Freund 29 m.

Michael Mlsker 37 ir
Karkus 30 fti.

Louiš j Yakowlcž 23
Stephanife Procevich 21

Thomas Margarites
Tessie Karalis 20 m.

Matthew Yakublta
Eleanor Kant 53 m., 
go, Ind.

Charles Czarnecki
Emily Yodelis 19 m.

ir

ir

Ed

Eli

Minilio

m. h 
m.
37 ir

53

22

nt. ii 
Chica-

m. ir

iha yra mums girdėti, kad nau-1 
ji Išradimai jau ir “šen^ kraš
tą” surado, ir elektra ir įvai
rus motorai palengviną darbus, 
kuriuos pirmiau motinos ir tė
vukai prakaituodami dirbdavo.

Laiškas Kauno Motinų ir 
Dukterų Draugijai

Viena įdomiausių žinučių 
KiilturOs Rateliui tai buvo in 
formacija apie aktyvišką Moti
nų ir Dukterų Draugiją Kau
ne. KR’s susideda, kaip žino
ma, iš čia gimusių lietuvaičių, 
daugumas kurių yrą baigusios 
kolegijos mokslus, ,bei Ratelis 
interesuoja širdingai Lietuvos 
“seserimis” ir jų gyvenimu, 
kultūra ir užsiėmimais, ir todėl 
per poną Rimšą buvo laiškas 
parašytas ir entuziastiškai iš
siųstas tai draugijai Lietuvoj.

Gėlės ir dovanos motinoms

Po skanių pietų ir po muzi- 
kališko bei komiško programo, 
kurį išpildė narės B. Malela, J. 
Schultz, F. Sadauskas, buvo 
valanda “buncow žaidimo SU i Susirinkimai ir pramogų 
dovanų laimėjimais. Didžiausią 
dovaną — dresę iš Lewis Style 
Shop, 4716 S. Ashland avė. — 
laimėjo ponia Lenkartienė iš 
Northšidės.

Kreditas pasisekimo Šios die
nos pripuola komitetėms poniai 
P. Saltimierienei ir p-lei Chris- 
tine Pilkis, kurios rūpinosi ii 
darbavosi, kad motinos butų 
linksimos ir patenkintos, puota, 
gėlėmis, dovanomis ir kad na
res butų užganėdintos motinų 
patenkinimu. Brangi diena gra
žiai praleista. Rep. S.

Šį vakarą Budriko 
Kontestas

Primintina, kad šį vakarų 
nuo 7 vai. įvyks Budriko dai
nininkų, muzikantų ir šokėjų 
kontestas Mark White Sąuare 
svetainėje, Halsted ir 30 gat
vė. Tai bus kaip ir generale 
praktika prieš Budriko radio 
pikniką, kuris įvyks sekma
dienį, gegužės. 17 dieną Biru
lės darže. Kontestantai atsi
lankykite ir, žinoma, tinka
mai pasirodykite kaip šį va
karą, taip ir piknike. Visi gau
site tikietus į pikniką. Publi
ka yra kviečiama atsilankyti 
ir pasigerėti puikiu progra
mų. įžanga veltui. —V.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

i Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
I DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

CONRAD
PHOTO STUDIO

420W.63rdSt.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

W ' . <.•
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J. MIKšIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geniausiai ir pigiausiai

Motinų pagerbimas 
gražiai įvyko Bogano atminčiai 

masinis susirinkimas

Tel. Yatds 6547
R„ . ii ...............................

Svetys Petras Rimša dalyvavo 
programe

t

2 METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

metais,

sitikėjimu!
Elastikinefl- panėiakos, diržai, braees ONA VAIŠVILIENĖ m.
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Malevų Specials
NAMAMS MALEVA, balta arba QOA 
spalvuota ............................ Gal. vOU
GRINDIM IR TRIM VARNIŠAS

Galionas  ...........    wOw
MALEVOS ar VARNIŠO REMOVER OQA

Galionas  ...............    Oww
SCREEN ENAMELIS. O C n

Kvorta ............ ........ ..
ŠEPETYS malevai 4 inčų, 7Qn 

Special ............... .......... I vw
ED. STANKIEWICZ O

Sienom Popinta—Maleva ir Varnišas.
1747 West 47th Street

BOULEVARD 1211 MES PRISTATOM VISUR

PAINT

Persiskyrė su šiuo pasau
liu 6 dieną balandžio, 1934 m., 
sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Lietuvoj, Raseinių apskr., Ži-j 
gaičiu parap., Zališkių kaim.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Joną, sūnų Joną, dukte- 
rę Oną ir daug kitų giminių.

Liūdnai atminčiai musų bran 
gios moteries motinėlės, bus 
laikomos šv. Mišios Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. baž
nyčioje 15 d. gegužės' 1936 m. 
8 vai. ryto Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į pamaldas.

Mes tave musų brangioji 
motinėlė niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebėsu- 
grįši, bet mes 
vėliaiA pas tave 
musų ateinant!

Nuliūdę lieka,
Vyras, Sūnūs. Duktė

ir ' Gimines

anksčiau® ar 
ateisime. Lauk

ELVIRA KUZEWICZ
Mirė gegužes 10 d. 1936 

5:30 vai. vakare, sulaukus 
metu amžiaus.

Paliko dideliame tiuliud.ittie 
broli JuliU Kuzewicz, dėdę 
Konstantina Liasedianskį* ir jo 
šeimyna ir kitas gimines: o 
Lietuvoj tėvą Adolfą, itiotiilą 
Alena, 3 brolius ir 2 šeseriš*

Kūnas pašarvotas 5736 So. 
Artesian Avė. Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį iš namu i Gimi
mo Panelės Šv. Marijos para
pijos bažnyčia, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapi
nes. . . , ■

Nuoširdžiai kviečiame visUs 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

NubudęJ
Brolis, Dėdė ir 

Giminės.
PavlavičiaUndertakihg Co*, 
InC. Mitchell ‘ Laidotuvių Di
rektorius. Telefonas Prospect 
3242. * . Z; ’ . .

Kaip ir praeitais 
Kultūros Ratelis ir šioje Moti- 
rnib Dienoj fe, gegužės 10-d., su- 
Teftfeėl4jUotįį ta sukvietė visų 
narių YnotihAs j Auditorium 
viešbutį. .

Taipogi pakviestas ir gerbia
mas lietuvių dailininkas, Pet- 
i*ąs Rimša, dalyvauti kartu ir 
papasakoti šiek tiek apie savo 
kufinius ir galbūt pabrėžti da^- 
bartinius laikus Lietuvoje.

Nors ponas Rimša ir skaito 
save ne “kalbėtojum”, visvien 
jis įspūdingai prabilo apie mo
tinas Lietuvoje, ir gana links-

——- , . t. . i . .-nrr i.-į,... i r' ... i

• Siunčiam neles ttefeKratntf | Visas 
Pasaulio Dalis .

u

KVlFTKINlNKAS
GOlŠs Vestuvėms* fiankietams 

it Pagrabams
3316 So. Halsted St.

Tel. BOUleVard 7314

Neseniai mirė Chicagos vie
šųjų mokyklų' superintenden-'* 
tas William J*. Bogan. Jis bu
vo žymus pedagogas ir jau
nuomenės auklėtojas; Jam 
mirus vis /platesni chicagieėMj 
sluoksliiai pradeda įaukščiau 
vertinti jo darbuotę. O ji bu
vo nelengva, ypač kai politi
kieriai ir tam tikri biznio in
teresai visą laiką mėgino pa
vartoti Chicagos viešųjų mo
kyklų sistemą savoms užma
čioms.

Bogano atminčiai šaukiama 
masinis susirinkimas sekma
dienį po piet, gegužės 24 d., 
Lane Technical High School 
patalpose, šiame mitinge bus 
padėtas pamatas Bogano var
do fondui. Šio fondo pajamos 
ėįs apšvietos reikalams.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
siu Biteriu ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

’ 639 West 18th St.
. ----------- - ------------------ -------- ----_____; į f ■ ,■
MM ' .<> r. '

i avernos
Kur Susirenka Lietuviai

Vinevood Beer Garden
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, vynas, alus, ci
garai, cigaretai* vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokiu 
parengimu! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher. Tel. Willow Springs 43.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir purėms. Savininkai
KUCHINSKAI *

82th and Kean Avė. Willow Springs

TeL Republic 8402 

Grane CoalCo. 
5332 8. Long AVe.

Peter Pranskus Tavern 
Musų naujai atidaryto! ir gražiai iš
puoštoj užeigoj visados randasi ge
riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Kviečiame visus drau
gus, pažįstamus ir Marcjuette Manor 
gyventojus atsilankyti i musų užeigą 

P. V. PRANSKAI, savininkai 
6538 So. Westem Avė.

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Garden City alus 
cigarai, Cigaretai, saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNG 
82-nd and Kean Avė.

■Maa
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SUSIRINKIMAI

Pocahantas Mine Run ScreePed 
5 tonai ąr daugiau $7„30 tonai 

Smulkesni S7.05 tona*

Mes Padarom Gera 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši

Special y bll

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi
te didelį pasirinkimą pla
čių ir gerų čeverykų. Čia 
visa šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir X MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

nm o — išgarsins •
Per Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti galite pasiskelbti viso pa- 

® šaulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų JT T Į> 
kreipkis j U U L 11

Nepriklausomybes Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

DARATA ADOMAITIENE
Persiskyrė su šiuo pasau
liu gegužės 11 d., 8:30 v. 
vakaro, 1936 m., sulaukus 
41 metus amžiaus, gimus 
Šiaulių apskr., Joniškio 
vai., Buivydžių kaime.

Amerikoj išgyveno 26 
metus.

Paliko dideliame nubudime vyrą Julijoną, 3 sunūs;; 
į Julijoną, Vincentą ir Vytautą; dukterį Aldoną, tetą Jo- 

hanną Geisterienę; pusbrolį Prahą Kavalą, pusseseris 
Palionį ją ir Zuzaną ir daug kitų giminių, o Lietuvoje 
tetą ir jos šeimyną. S

Kūnas pašarvotas randasi 5650 S. Bishop St., Chica
go. Laidotuves įvyks Penktadienį, gegužės 15 d., 1 vai. 
po pietų iš namų į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Daratos Adomaitienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidoj 

, tuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisVei-, 
kinimą. > 5 .

Nuliūdę liekame, Sujiai, Duktė ir Gimines. (
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius S. M.‘ 
S'kudas. Tel. Monroe 3377

nelaimėje, 
gūžės 1U d.* 7 vai. vakaro, 
[laukęs 35 metas amžiaus, 
’lęs Lietuvoje iš Raguvos pa- 
njos* Panevėžio apskr.* Za- 

__ ; /______j hu- 
įiudime 3 brolius—-Ipolį, Feli- 

’kus it jos šeimyna* dėde Niko
demą Balsevičių, Švogeri Ado
ma Krasauska ir jo Šeimyna Ir 

iminės ir pažystamus,

A. T A.
A. A. STANISLOVAS

KARALEVIC1US
žuvo automobiliu nelaimėje, 
gegužės 10 d.* 7 vai. Vakaro

___
Kilęs Lietuvoje iš Raguvos pa
rapijos* PUlleVėžio apskr. 
liesiu Vienkiemio* Paliko
ItsM ii? Joną* seserį Johanu Rįtn- 

1 kUs ir jos šeimyna* dėdę Niko
demą Balsevičių, Švogeri Ado- 
nią Krasauską ir jo Šeimyna ir 
kitas gimines ir pažystamus. 
Čahado.i paliko broli Rapolą, o 
Lietuvoj — Plotiną < Domininką, 
broli Vladislovą, dvi seseris— 
Oną Juoząponiene it Veroniką 
Šiškieiię ir daugiau giminiu.

A. A. Stanislovas Karalevi- 
ėius gyveno 7301 So. Western 
Avė. Kūnas pašarvotas: FaV- 
ląvičiaus koplyčioj, 6823 South 
Westėrn Avė.

Laidotuvės įvyks ketverge, 
gegužės 14 dieną, 8:00 vąl. ry
to iš koplyčios į Gimimo 
Panelės Švenčiausios pątapijoS 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už Velionio 
siela* o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi velionio Stanislovo Ka- 
raleviČiauš gimihės bei visi 
pažystami nuoširdžiai prašomi 
atvykti i šermenis,

Patarnauja LaidotUVią Di
rektorius Pavlavičia Underta- 
king Co., S. Mitchell Dirėėtpr. 
Jo telefonas dėl informaciją 
Prospect 3242.

.. . —
Dėstės Palaimintos Lietuvos mėnesinis susirinkimas įvyks ge

gužės 13 d. 8 vai. vak. Chicagos Lietuvių Auditorijoj. Ka
dangi šiemet yra vajus prirašymui naujų narių nuo 18 

' iki 25 m. be įstojimo mokesčio, tai malonėkite nepraleisti 
tos progos; ateikite ir įsirašykite į tą didelę draugiją. 
—Valdyba.

Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos Centrais kuopa laikys su- 
sirirtkimą trečiadienio vakarą, gegužės 13 d., Naujienų na
me, 1739 S. Halsted str. Pradžia 8 vai. vak. Bus pateikti • 
raportai iš darbuotės žiemos sezone. Be to, turėsime ap
tarti ką veikti per vasarą. Po apkalbėjimo kuopos reikalų 
bus diskusijos apie paskilbusį Townsend Planą. Už tą 
planą kalbės T. Rypkevičia, o prieš K. August. Visi na
riai ir draugai yra kviečiami skaitlingai atsilankyti. Sek
retorius.
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DEMOKRATIJA YRA BŪTINA SĄLYGA 
ŠALIES GEROVEI

* • •

Jei norime Lietuvai gerovės, tai ir reika 
laukime atsteigimo demokratijos

Trečiadienis, geg. 13, 1936
. ......... --------

Visi kuopos nariai, draugai 
bei simpatizatoriai yra kviečia* 

’lhi dalyvauti šiame susirinkime 
ir diskusijose. —-Narys.

ir imsiuos darbo, konteste, ba 
mano ranka baigia pasveikti.

Su pagarba* v kiekvieham 
Naujienų skąįtytojui pasilie
ku ir tikiuosi su Jumis visais 
pasimatyti . Naujienų piknike 

—E. Norgailienė.”

Amerikos Lietuvių Kongresas 
Demokratinei Tvarkai Lietuvoj 
Atsteigti. Kongresas įvyks bir 
želio 2d ir 21 d.d.

Šį penktadienį Lietuvių Au 
ditorijoje įvyks masinis myliu 
čių demokratiją Chicagos lietu 
vių susirinkimas, kuriame pla
čiai bus apkalbėti Lietuvos var 

dėjusi kova už demokratinės 
tvarkos aĮtsteigimą* į

Masinį mitingą dainomis pa 
margins trys dideli chorai.

Visų demokratiją mylinčių 
Chicagos lietuvių pareiga .yra 
dalyvauji šiame mitinge ir tuo 
nors maža dalele prisidėti , prie 
kovos už laisvę ir dėmpkratiją 
Lietuvoj. Mitingas, kaip minė 
ta, įvyks šio penktadienio va 
kare, gegužės 15 d. (Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sušaukimo 
16 metų atgal sukaktuvėse!); 
Lietuvių Auditorijoje.—?o.

Sugrįžo iš atostogų

Pats Pitsburgh’o miestas 
labai kajnuotas, gatvės nesma
gios pėsčiam vaikščioti. Ta
čiau kaip ten . nebūtų, bet 
p-nia Sriubienė turėjusi good 
time 
j e.

Pennsylvanijos . valstijo- 
—Senas Petras.

Rypkevičia, prieš tą planą kal
bės K. Augustas.

Kadangi tiek daug yra kalba 
ma Ir rašoma apie Townsend 
Planą, tai bus' įdomu visiems 
plačiau apie jį patirti.

Bukime demokratijos masiniame susirinkime p™®r.
Penktadieny Lietuviu Auditorijoj

Nėra nė vienos pavergtos 
šalies, kuri butų turtinga, ša
lis pradeda klestėti tik tada, 
kada jos žmonės įgauna lais
vę, kada joje įsisteigia demo 
kratinė tvarka. Ir tuoj aus pra 
sideda ekonominis šalies nyki
mas, kaip tik dėl kokios prie 
žasties demokratija toje šajyjč 
išnyksta.

Tą aiškiai parodo ir visoS' ša
lys, kurios? įsisteigė diktatū
ra: visos jos šiandie yra eko
nominiai biednesnės, negu bu
vo tuo laiku4, kada diktatūra jo 
se įsisteigė. Taip^yra Italijo 
je, taip yra Vokietijoje ir taip 
yra visose mažesnėse šalyse.

5 To likimo neišvengė ir Lie
tuva. / Lietuva šiandie yra bied-1 
rtesnė ir jos gyventojai gyvena 
skurdžiau’, negu gyveno dešim
tį mdtų atgal, kada įsisteigė 
tautininkų diktatūra, nors tuo 
ląiku Lietuva dar nebuvo pil 
nai atsigavusi nuo baisių karo 
pasėkų.
/ Tad vienintk. s suaas atsteig- 
lį šalięs gerovę yra atsteigh 

^demokratinę tvarką ir sugrą 
žinti - *gyvcntojams laisvę. Tuo 
keliu4 turi eiti ir Lietuva.

Kad ir Amerikos lietuviai gs, 
lėtų prisidėti prie kovos už at 
steigimą demokratijos Lietuvoj, 
Clevelande yra šaukiamas

Jau Pasveiko*

MALEVOTOJAMS IR 
/AClOSiNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas malevos
visokių spalvų ............ .T..... v ■ V
Specialė maleva medžio 
darbui, ..... ................. gal. W I G
1 gal. grindims ir trim vamish, 

išdžiūsta i 4 valandas

P-nia E. Norgailienė, N-nų 
kontėstante.1 galionas enamel $4 OQ 

special .....................   ■ «ww
ir daugiau

1 galionas flat balta $4 
maleva ......................... I

ir daugiau
1 galionas pirmos kl.
removal................................  SJOG

Taipgi visos kitos mėlevos, kempinės ir šepečiai. 
Virš 500 Įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau. 

PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%
HELMAN PAINT STORE

1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

P-nia E. Norgailienė, Cliica- 
gietė Naujienų kontestantė, ra
šo Naujienoms:

“Meldžiu neatiduoti mano 
vietos' kontestantų eilėse ki
tiems. Buvau susižeidus tie
siąją ranką, tai negalėjau pa
sidarbuoti. Tačiau dabar grei
tu laiku atsilankysiu pas jus

Šaunios vestuvės at
einanti sekihadieni

DEBATAI CLASSIFIED ADSP-nia Bessie Sriubienė, 5443 
Wėst 63rd St„ 543 Club savi
ninkė, viešėjo Pittsburgh’e, 
Pa., apie porą savaičių pas gi
mines ir draugus.

Sugrįžusi p. B. Sriubienė sa-
18 GATVĖS ApIELINKĖ.^4- ko, kad taip Pittsburgh’e, taip 

Sekmadienį, gegužės 17 dieną,' ir 
2 valandą po piet Dievo Ap-‘ 
veizdos bažnyčioj bus duotas 
šliubas p-lei Maria Mockus ir 
p-nui Boleslavui Puzauskiui.

Po šliubo, kaip įh30 valan-i 
dą po piet, įvykb vestuvių pie
tus ir jaunayedžii| .priėmimas 
Devo Apveizdos pąrapijos sa- 
lėjb.’ 
/ Kadangi p 
Mockus yra pa 
Chicagos liętuyįį

Pittsburgh’o apielinkėse 
kai kurie lietuviai skaudžiai 
nukentėję dėl pdtvinio.

LSS. Centralinės Kuopos su 
sirinkimas: ir debatai įvyksta 
šiandien “Naujienų” name.

Debatų tema Dr. Townsendo 
Planas^

Townsendo Planą, gins A

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

• *• » »

Rome Furniture Co.
. 3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50 
5-ų gab, Dinette Setas $12.75 
Čia Jiisų Kreditas yra geras.

jauskis ir p-lė 
a$ąi žinomi

_.___ .......T;||^pe ir turi
daug draugų, 4ąjųie ir ruošia
si skaitlingom svečiais ir vieš
niomis ir šauniįm vestuvėm.

— Kaimynas*

Šį vakarą svarbus

LSS Centralė kuopa šį vaka
rą laikys suširinkiihų Naujienų 
name; pradžia 8 vai. Tuoj po 
susirinkimo įvyk8 diskusijos 
apie Dr. Townsendo pensijų 
planą, kuriui} gatift skaitlinga 
visuomenės dalis yra užintere- 
suota. Už plano naudingumą 
kalbės T. Rypkęyičia, o prieš 
K. August. Vėliau bus leista 
visiems susirinkimo dalyviams 
pareikšti savo nuombhes.

DOVANOS I! I 
Kuri’ Lietuviška Melodija jūsų 
nuomonei geriausiai tiktų kai
po tema atidarymui naujos 
Altbach dr Reinhart Lietuvių 
Radio Valandos pirmadienio 
vakarais?
Kuri Melodija jums patinka? 
Siųskite savo mėgiamiausios 

melodijos vardą ir savo vardą 
ir adresą į

< ALTBAGH AND 
REINHABT, Ine.

3525 WEST 26th STREET 
Chicago, III. • 

Tas arba toji kurio prisiųsto
ji melodija bus išrinkta kaipo 
tema šiam programe gaus $5 
(penki us dolerius) dovanų. 
Visi, išskiriant Altbach ir 
Reinhart darbinipkai ir jų šei
mynų nariai gali stoti į šį kon- 
testą. Kontesto teisėjai bus: 

KASTAS SABONIS, 
ONA PIEžA ir 
LONGINAS 
LABANAUSKAS

Altbach ir Reinhart Lietu
vių radio valanda įvyksta kas 
pirmadienį vakaro nuo 8 iki 9 
iš . stoties WSBG, 1210 kiloc.

CLASSIFIED ADS
Automobiles

PARSIDUODA dar naujas va- 
cuuin klyneris, kombinacija didelio 
ir mažo rankinio klynerio, origina
le kaina $76 parduosiu už $35. 
2637 W. 71 gatvės. Tel. Republic 
6051. . ..

DODGE 1986 ' Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. 'Priimsiu seną ka- 

i mainus. (Dodge Dealeris). 
CENTRAL AUTO SALES & 

SERVICE 
3453 So. Morgan St. 
TeJ Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

ra

Business Service
Biznio - Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom Visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrendūojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 Šo. Western Avė.

/ Hemlock 0800
• • • I < •

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
MUZIKALIU INSTRUMENTU 

' CHICAGOJE / ,
Gitaros taip pigiai kai ........... 3.50
Smuikos taip pigiai kai ...........  $3.50
Kornetai tiktai po     $6.50 
Klarnetai tiktai po ............... $5.50
.:..Bass Drum tiktai po ........ $12.50

GOLDSTEIN MUSIC SHOP 
914 Maxwel St. arti Sangamon914

Help Wahted—Malė
Darbininkų Reikia

jie

kinti
ctja

O ❖ <)

M

C1934, Liogbtt & MVbm Tobacco G>, 
■ ■ A- ’ < ■ - • . ■ :"į . ■ . • . , ’

Dvi linksmybes Savaitėj
TREČIADIENI PENKTADIENĮ 

LILY PONS ŠOKIŲ PROGRAMAS
7 VAL. VAKARE 8 VAL. VAKARE 

(C. S. T.) (C. S. T.)
KOSTELANETZ 40 asm. Šokiu orkestrą 

Dalyvauja KAY THOMPSON, RAY 
HEATHERTON Ir ritmo dainininkai 

COLVMBIA SISTEMA

O
o a

o

ŲNIVERbAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Lcng Distanpe 
Furniture and Piano Moving 

. 3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408 
' ... f . * \ . •

CARR BROS. WRECK1NG CO. 
(Incj

Parduodame Visokios Rūšies 
ANTROS RANKOS BUDAVOJIMUI 

MEDŽIAGA:
Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 

Lietuvi pardavėja rasite musų 
yarde.

8003-3039 S. Halsted St 
V[Ctory; 1272-1273

REIKALINGAS patyręs dekorato
rius gyvenantis North Sidėj arba 
galis apsigyventi North Sidėj. Dar
bas daugiausiai Evanstone ir Niles 
Center—^-Darbas maždaug pastovus 
—alga $5.00 i dieną. Atsišaukite 
H. Mockus, 792.3 Kenton Ave.„ Niles 
Center, III. Tel. Niles Center 199 W

PAIEŠKAU vyro prie namų dar
bo, kad mokėtų visoki namo patai
symo darbą. 3601 S. Union Avė.

Yards 2414.

maistus. viską
'i ' .? ' > i 1

STOGDĘNGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lepgvos išlygps, jei pagei
daujama, ‘ z '
h BRIDGEPORT ROOFING CO. 

3216 So. Halsted St.
z Victory 4965

REIKALINGAS patyręs, nevedes 
vyras dirbti ant ūkės Pastovus dar
bas, Stanley, 423 E. 64th St. 1 lub. 
tsėii'A., , - ------------

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

RElk ALINGA mergina prižiūrė
ti Storą ir apvalymui—valgis ir 
guolis ir mažas mokestis. Naujienos 
Box 441.
— ■ « - .. ■ ■

REIKALINGA mergina i Groser- 
nę ■ i— patyrus—Darbas ant visados.

x 5419 So. Ashland.
. -' ■' ■ ■ ■ ■. ’ -..... -- ■ —

<> <

Jeigu kas NEPA
TINKA tai kaštuoja 
perdaug

jeigu patinka tai 
verta kiek kaštuo
ja . . . ir daūgiaus

,Tai taip su Chesterfields 
yra gaminami patenkinti.

Chesterfields yra skirtingi nuo 
kitiį cigaretį tame kad jie turį ne
tik skirtingas rūšis tabako, bet po- 
piera iš Champagne Paper Mills 
Frakcijoj yra skirtinga

..; tabakas iš Turkijos yra*skir- 
, .ir cigaretas skirtingai

pagamintas.

Chesterfields yra gaminami paten- 
"' '' „ > tai jtįitfinit; tai jiį reputa- 

' . jie priė te pilnai prisilaiko.

NĄMU , SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo. 8 vai. ryto 
iki 8 ' vaL vak.’ Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np .
- CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St.
Tel. Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu viri 
; 60 met.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo kuri mokėtu pagaminti val
gius. Su užmokesnhi susitarsime. 
Maža šeima, 3601 So. Union Avė.

i Yards 2414
■ ■■■IĮ.... .................... T.!.......................  ■■■■■. ..  .. ■■■............

Business Chances
Pardavimui Bizniai

> - VALGYKLA parsiduoda pigiai; 
geras biznis, tarp dirbtuvių, arti 
Madison St. 22 So. Racine. Mon- 
roe 6007.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

PARSIDUODA grosernė ir mėsi
nė labai prieinamai. Gerai išdirb
tas biznis. Gera padėtis.

2953 W. 59th St , ’

STOGAI IR SAIDINGAI
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame namą ir padedame ce- 
ląentini fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metų. Darau darbą ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbą 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospėct 3140.

PARDAVIMUI TAVERNAS arba 
priimsiu i pusininkus Esu našlė. 
Vienai per suriku. Taipgi turiu par
davimui valgyklos fikčt.riu— kaip 
tai: restauratito kuknini pečiu, 
steam table, ventilation faną. Par
duosiu kiekviena daiktą atskirai.

Atsišaukite- 4180 Archer Avė.
■—.......—

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo už porteri i 
taverną—Esu patyręs—Kaliu dirbti 
ir už baro—Šaukite kam reikalin
gas gferas žmogus J. Kamarauskas, 
3454 So. Halsted St. Boulevard 8939

Miscellaneous
/ ,   . Įvairus ,

JUODŽEMIS, vardais arba veži
mais, specialė žemė ■— ‘humus” — 
25c. už bušeli. 5 bušeliai — $1. Ke
rą kai sumaišysit su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksu ir kviet- 
kynų. ’ Pjristatom tik South sidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

PAIEŠKAU darbą i tavern. Pa
tyręs per daugeli metų. Galiu dirb
ti ir už baro arba paieškau abelną 
namų darbo—galiu užimti janito- 
riaus vietą. Telefonuokite Canal 6417 
S. Varnas.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu, pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.
\ j ■

$25,000 Nauju Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ..—« - $15—$20——$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

setai ------------------------.... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. Įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. Įrengimas

de luxe ...................   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
6746 So» Ashland Avė*

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

Našlė parduoda dvieju aukštų ply
tinius namus. Štymu šildomas, mo
derniais Tavern ir 5 gyvenimui 
kambariai ant pirmu lubų ir 14 
kambarių ant antrų lubų—Naujie
nos. Box 439.

NEPAPRASTAS BARGENAS
Namas gražioj vieto*’, prie ežero 

kranto', vertas $22,000, už tiktai 
$9,000. Reikia $3,000 cash, likusius 
$6,000 duosiu morgiČių ant 10 metų 
už 3%. Justin Genis, Richmond, III.

BARGENAS 2 flatų f raine namo 
Union avė. arti 46th gatvės. Kaina 
$3000. Mažas jmokėjimas —likusi 
kaip renda. H. Miller, savininkas, 
5107 S. Halsted St. Tel. Yards 0547.

PARDAVIMUI bizniavas namas,
2 štorai ir 7 kambarių flatas viršui,
3 karų garažius. Gali nupirkti su




